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PROVÁDĚCÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA 

 K UZAVŘENÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „SNĚŽENKA“ 

s platností od 5.10.2020 

A. Návštěva pobytového zařízení sociálních služeb DZR „Sněženka“ 
 

1. Na základě nařízení ředitele MÚSS Plzeň je domov uzavřen všem návštěvám s výjimkami dle 

doporučení Ministerstva zdravotnictví. Uzavření pobytového zařízení je platné 14 dní a končí 

18.10.2020 ve 24:00 hod. (Příloha č. 1). 

 

2. Za návštěvu se považují také další osoby, které vstupují do zařízení za svými oprávněnými zájmy – 
např. uchazeč o zaměstnání, žadatel o službu, osoba vyřizující záležitosti u sociálních pracovníků, 
nabídka služeb a zboží, holička, pedikérka, kadeřnice atd. nebo za účelem výkonu vyšetření 
uživatele, provedení kontroly, revize, opravy atd.  
 

3. Výjimka je udělena soudem ustanoveným opatrovníkům uživatelů domova. Opatrovníci mají 
možnost návštěvy každé v úterý v rozmezí od 13:00-14:00 hodin po dobu maximálně 30 min a za 
dodržení všech bezpečnostních opatřeních dle bodu B, Základní pravidla pro návštěvy.  
 

Návštěva je možná po předem domluvené telefonické návštěvě prostřednictvím sociálního 
pracovníka Domova na tel. č. 378037624, 724927784. 
 

Přes umožnění návštěv jednou týdně žádáme opatrovníky o důsledné zvážení nutnosti návštěvy 
svého opatrovance. 
 

4. Kontakt s uživatelem na pokoji v preventivní karanténě a v izolačním pokoji není možný. Jedinou 

výjimkou je návštěva uživatele v terminálním stadiu života umístěného na pokoji v preventivní 

karanténě. Tuto výjimku povoluje výhradně vedoucí zařízení. Návštěvník je při návštěvě uživatele 

na pokoji v preventivní karanténě povinen podstoupit preventivně ochranná opatření. Návštěva 

v izolačním pokoji je zakázána. 

 

5. Uživatelům Domova je možné donést věci, s ohledem na zajištění provozu, v omezené době. 
 

Donést osobní věci je možné každé pondělí a čtvrtek v době od 14:00 – 16:00. Během této doby 
osoba, která nese osobní věci zazvoní na zvonek označený sestry a mezi dveřmi předá 
zaměstnanci. 
 

Osobní věci donesené uživateli budou procházet dezinfekcí ozónem, proto žádáme, aby přinesené 
věci byli v igelitové a označené tašce se jménem uživatele, kterému věci náleží. 
 
Potraviny je možné přinést pouze trvanlivé a v originálním obalu od výrobce. 

 

Osoba, která nese uživateli potraviny respektuje dietní omezení uživatele a dbá na to, aby 

nezatěžoval uživatele nadměrným množstvím potravin různého složení (i průjmovité onemocnění 

vzniklé dietní chybou může způsobit preventivní karanténu uživatele).  
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B. Základní pravidla pro návštěvu uživatele v domově 
 

1. Návštěvníkem je myšlen pouze soudem ustanovený opatrovník uživatele domova. 

2. Pro vstup do zařízení a odchod z něj je návštěvník povinen použít výhradně vyznačené cesty. 

 

3. Dle povětrnostních podmínek a zdravotního stavu uživatele budou preferovány návštěvy v přední 

zahradě. 

 

4. V případě, že bude uskutečněna návštěva v zahradě domova, návštěvník nebude vstupovat do 

pater zařízení. 

 

5. Po celou tuto dobu je návštěvník povinen používat ve všech prostorách zařízení vlastní účinnou 

a správně nasazenou roušku a ochranné rukavice a nesmí je sejmout po celou dobu návštěvy. Toto 

opatření je nutné k omezení rizika nákazy uživatele návštěvníkem. 

 

6. Návštěvník musí při vstupu do haly projít dezinfekční rohoží, provést důkladnou dezinfekci rukou 

a nasadit si ochranné rukavice, které jsou k dispozici ve vstupní hale Domova. Dále je návštěvník 

povinen podrobit se změření tělesné teploty a vyplnit a podepsat text Čestného prohlášení 

(Příloha č. 2). Čestné prohlášení bude návštěvník vyplňovat opakovaně a to při každé návštěvě 

zařízení. 

 

7. Tiskopis Čestného prohlášení návštěvník vyplní a podepíše ve vstupní hale domova a předá 

zaměstnanci, který provede kontrolu tělesné teploty.  

 

8. Čestná prohlášení budou archivována v kanceláři sociálního pracovníka.  

 

9. Uvedeným opatřením a procedurám je návštěvník povinen se podrobit při každé návštěvě.   

 

10. Pokud návštěvník vykazuje některý ze zjevných příznaků COVID-19 jako je rýma nebo kašel, 

nebude mu návštěva umožněna. Žádáme návštěvníky, aby v případě, že se návštěvník sám necítí 

dobře a není si jistý svým zdravotním stavem, aby z preventivních důvodů do zařízení nevstupoval 

a nevystavoval uživatele a zaměstnance domova riziku přenosu případného onemocnění. 

 

11. V případě, že se návštěvník vrátil z ciziny, žádáme o odložení návštěvy o 14 dnů od návratu.  

 

12. Kontakt s uživatelem je preferován přednostně ve venkovních prostorách zařízení. Není-li to možné, 

lze návštěvu realizovat na pokoji uživatele. Návštěvník se chová maximálně ohleduplně ke 

spolubydlícím uživatele a jejich návštěvníkům. 

 

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

umožněno v návštěvě pokračovat a nebude mu další návštěva umožněna. 
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14. Případné spory řeší sociální pracovník případně vedoucí útvaru. 

 

15. Tato vnitřní pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách domova, vyvěšena u vstupu do 

zařízení a v tištěné formě uložena u sociálního pracovníka domova. 

 

16. S těmito pravidly jsou prokazatelně seznámeni zaměstnanci a v přiměřené míře i uživatelé domova. 

 

C. Videohovory 

1. Po dobu uzavření domova jsou opětovně v provozu videohovory, prostřednictvím kterých je možné 

být s uživateli Domova v kontaktu. 

 

2. Tyto hovory je možné uskutečňovat na telefonním čísle: 

DZR Sněženka +420607033548 

 

prostřednictvím aplikace: 

- WhatsApp 

- Viber 

- Skype 

- Messenger 

 

3. S ohledem na zajištění provozu domova je možné volat v následujícím rozmezí, a to v pracovní dny 

od pondělí do pátka: 

uživatelé z 1.patra                v rozmezí   9:00 - 10:00 hod. 

uživatelé z 2.patra                v rozmezí 10:00 - 11:00 hod. 

uživatelé z 3.patra                v rozmezí 11:00 - 12:00 hod. 

dále poté bez rozdělení       v rozmezí 13:00 - 14:30 hod.  

 

Tato pravidla jsou platná bez odkladu od 7.10.2020. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nařízení ředitele MÚSS Plzeň 

Příloha č. 2 – vzor Čestného prohlášení 

V Plzni dne:  7.10.2020 

 

Zpracoval: Bc. Lenka Telínová, vedoucí útvaru DZR „Sněženka“ 

 

 

Schválil: Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň 
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