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VNITŘNÍ PRAVIDLA 

 POSTUP PRO REALIZACI NÁVŠTĚV V ZAŘÍZENÍ „DZR PETRKLÍČ“ 

A VYCHÁZKY UŽIVATELŮ 

s platností od 1.3.2022 

 

 

A. NÁVŠTĚVA PZSS DZR „PETRKLÍČ“ 

 

1. Na základě platných vládních opatření jsou návštěvy v Domově povoleny. 

2. Návštěvy u uživatele jsou možné denně od 13:00 do 16:00 hodin, ve středu je rozšířená návštěvní 

doba od 13:00 do 17:00 hodin. Poslední návštěva může být vpuštěna ve 15.55 hod., ve středu 

v 16:55 hod. Návštěvy mimo tuto dobu nebudou umožněny, s výjimkou předem avizované a vedoucí 

zařízení povolené návštěvy uživatele v terminálním stádiu života.  

3. Na návštěvu se není třeba předem objednávat. 

4. Pohyb uživatele není omezen, uživatel může opustit areál Domova a odcházet na dovolenku. 

Uživatel po návratu neabsolvuje žádná karanténní opatření. V případě příznaků onemocnění Covid 

19 je uživatel otestován antigenním testem. 

5. Vyřízení záležitosti mimo stanovenou návštěvní dobu nelze spojit s návštěvou uživatele. 

 

      6.   PODMÍNKOU PRO VSTUP NÁVŠTĚVNÍKA DO DOMOVA JE: 

 

• Prokázání bezinfekčnosti 

• Používání vlastních respirátorů FFP 2 ve vnitřních prostorách Domova 

7. Bezinfekčnost doloží návštěvník v hale DZR Petrklíč B pověřenému pracovníkovi Domova: 

 
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami před návštěvou  RT-PCR vyšetření na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním 

výsledkem, nebo 

c) osoba, která prodělala onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více 

než 180 dní a předloží o tom písemný doklad, nebo  

d) Potvrzení o očkování proti onemocnění Covid -19, tzn. Potřebný počet dávek dle typu vakcíny 

a uplynutí doby 14 dní od dokončeného příslušného očkovacího schématu 

- 3 dávky Pfizer, Moderna 

- 2 dávky Astra Zeneca + 1 dávka Pfizer nebo Moderna 

- 1 dávka Johnson + 1 dávka Pfizer nebo Moderna, nebo 

e) Potvrzení o dokončeném očkovacím schématu, kdy od něj uplynulo nejméně 14 dní a 

nejvýše 270 dní a pokud návštěvník nebyl očkován posilovací dávkou: 

- 2 dávky Pfizer, Moderna, Astra Zeneca 
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- 1 dávka Johnson, nebo 

f) Provedením antigenního samotestu před vstupem do Domova 

- Antigenní samotest obdrží návštěvník u pověřeného pracovníka v hale DZR „Petrklíč“ B 

(hlavní vchod). Samotesty zajišťuje Domov, není povolen vstup na základě provedení 

vlastního samotestu. Návštěvník si provede test na označeném místě před vstupem do 

Domova a je povinen jeho výsledek ukázat určenému zaměstnanci Domova. Vstup 

s pozitivním výsledkem antigenního testu je zakázán 

8. Domov akceptuje údaje z aplikace Tečka, certifikáty a potvrzení v papírové i elektronické formě. 

9. Za návštěvu se považují také některé další osoby, které vstupují do zařízení za svými oprávněnými 

zájmy a jsou v kontaktu s uživatelem. Pro tyto osoby platí prokázání bezinfekčnosti ve stejném 

rozsahu. 

 

 

B. DONESENÍ BALÍČKŮ UŽIVATELŮM 

 

1. Všem uživatelům Domova je možné donést věci v době návštěvy bez dalších omezení, tzn. , že věci 

předává návštěvník přímo uživateli. 

 

 

C. NÁHRADNÍ FORMA KONTAKTU S UŽIVATELI 
 

1. Od 1.3.2022 je možnost videohovorů po předchozí domluvě se sociální pracovnicí Domova 
2. Tyto hovory je možné uskutečňovat na telefonním čísle 607 0034 026  - pro odd. „A“   a  na tel. čísle 

607034066 – pro odd. „B“  
3. Bez předchozí domluvy se sociální pracovnicí není možné se na tato telefonní čísla dovolat.  
4. Hovor lze uskutečnit běžným způsobem nebo lze zprostředkovat videohovor prostřednictvím 

aplikací Whats App, Viber, Skype nebo Messenger. 
5. Hovory jsou limitovány na maximální dobu 10 minut s ohledem na další volající.  

 

 

D. OBECNÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY 

 

1. Návštěvník respektuje pokyny zaměstnanců. 

2.Návštěvníkovi, který nebude respektovat uvedená nařízení, pravidla a doporučení, nebude     

umožněno v návštěvě pokračovat a nebude mu další návštěva umožněna. 

        3.Případné spory řeší sociální pracovník, případně vedoucí útvaru. 

 4.Tato vnitřní pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách Domova, vyvěšena u vstupu do   

Domova a v tištěné formě uložena u sociálního pracovníka Domova. 

5.S těmito pravidly jsou prokazatelně seznámeni návštěvníci, zaměstnanci a v přiměřené míře 

i uživatelé Domova. 
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E. MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 

 

1. V případě nákazy uživatele onemocněním Covid -19 je nutná následná izolace uživatele a není-li 

to možné vyřešit jinak, tak i se spolubydlícím. 

2. V takovém případě není návštěva obou uživatelů po dobu izolace možná. 

3. S ohledem na možná aktuální opatření (např.: Izolace odd., apod.) je návštěvník povinen 

respektovat aktuální omezení návštěv o kterých bude informován. 

 

V Plzni dne : 28.03.2022 

 

 

Zpracovala :    Kurcová Helena , vedoucí útvaru DZR „Petrklíč“ 

 

                 

                      Bc.  Zvoníková Iveta, sociální pracovník DZR „Petrklíč“ 

 

 

    

  Schválil:           Mgr. Šampalík František, ředitel MÚSS Plzeň 
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