
 

 

Obecná pravidla pro uskutečňování návštěv v pobytových sociálních službách poskytovaných 

v CSS Jeseník, Beskydská 1298/6 s platností od 2.6.2022 

 

I. NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY OSOBĚ,  

která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19, či jakéhokoliv jiného respiračního 

onemocnění. 

 

II. NÁVŠTĚVNÍ HODINY jsou:     

Pondělí 14:00 - 18:00 hodin 

Úterý    14:00 - 18:00 hodin 

Středa   14:00 - 18:00 hodin 

Čtvrtek 14:00 - 18:00 hodin 

Pátek    14:00 - 18:00 hodin 

Sobota  14:00 - 18:00 hodin                     

            Neděle  14:00 - 18:00 hodin  

 

Po telefonické domluvě - i mimo návštěvní hodiny 

                           - v případě potřeby asistence pracovníka POP  

   

Budova A: 602 515 146                Budova B: 702 044 609 

 

Domov se zvláštním režimem – budova B 2. patro: 725 895 382 

 

Při domluvách prosíme o respektování doby polední přestávky a pracovní porady pracovníků POP 

v čase od 12:45 do 13:45. 

 

 

III.  NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM: 
Návštěvník zvoní na oddělení a asistence pracovníka POP je nutná při každé návštěvě  (vyzvedává  

návštěvu a doprovází ji do výtahu). Vzhledem k harmonogramu poskytování služby je nutno 

návštěvu v čase od 16:00 do 18:00 nahlásit vždy telefonicky předem na telefonním čísle 

725 895 382. 

 

Rovněž žádáme návštěvníky o trpělivost, neboť vás budou doprovázet pečovatelky, které jsou 

současně ve službě a vykonávají přímou péči o klienty.  

Pokud Vám ihned zaměstnanci neodpovídají na Váš telefon/zvonění, je to proto, že se věnují našim 

seniorům.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. STÁLE  PLATÍ:  

 Doba návštěvy je v časovém rozmezí 14:00 - 18:00 hod., tzn. návštěva odchází nejpozději v 

18:00 hod.  

 Návštěvník přejde co nejkratší cestou za svým rodinným příslušníkem na místo uskutečnění  

návštěvy (pokoj klienta).   

 Při déle trvajících návštěvách na pokojích platí podmínky pro návštěvy uvedené v aktuálně 

platném Návštěvním řádu a Domácím řádu.  

 Za hezkého počasí, pokud to zdravotní stav klienta dovoluje, doporučujeme uskutečnit  

návštěvu formou vycházky - venku. 

 Návštěvník se zapíše do knihy návštěv, která je k dispozici u vchodu do CSS Jeseník. 

 Návštěvník dodržuje režimová opatření poskytovatele, na které jej případně upozorní 

pracovník POP. 

 

 

 

 

2.6.2022 

                                                                                     

Ing. Jan Rotter, ředitel CSS Jeseník 
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