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NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD  DOMOVA  PRO  SENIORY   KADAŇ 

DpS v ulici Věžní 

  Vážení návštěvníci, 

vítejte v našem Domově pro seniory (DpS). Dovolujeme si Vás upozornit, že vstupem do Domova 

se zavazujete k dodržování následujícího Návštěvního řádu. Pokyny v Řádu vznikly na základě 

dlouholeté praxe v poskytování služeb - prosíme, abyste je dodržovali, pomůžete nám tak v 

poskytování kvalitních služeb klientům Domova a k rozvoji dobrých vztahů mezi námi všemi. 

 

 Návštěvní hodiny v Domově jsou neomezené. Přesto doporučujeme návštěvám, pokud chtějí  

        pravidelně navštěvovat svého blízkého v době, kdy již není služba ve vrátnici (od 18.45 – 7.00   

        hodin) a objekt Domova je z bezpečnostních důvodů uzamčen, písemně zažádat o povolení    

        vedoucí Domova o umožnění návštěv.  

 Mimořádnou, neplánovanou návštěvu v době uzavření Domova lze domluvit s vedoucí směny   

         (podepsaný formulář) – kromě paliativní péče – zde jsou návštěvy povoleny kdykoliv po dohodě  

        s vedoucí směny. 

 Při příchodu se nahlaste službě ve vrátnici. Pokud přijíždíte do zařízení os. automobilem, je 

nutné vyzvednout si na recepci povolenku k parkování a umístit ji  viditelně za přední sklo 

vozidla. Parkoviště je vyhrazené a často kontrolované městskou policií. Nejsme schopni 

garantovat volné parkovací místo. 

 Návštěvníci nemají právo zasahovat do kompetencí ošetřujícího a obslužného personálu, 

nepodávají léky, v případě potřeby jakékoliv pomoci kontaktují obslužný personál.  

 V době podávaní hlavního jídla, pokud jí navštěvovaný klient v jídelnách, vyčkejte ve 

vrátnici.  

 V případě, že se na pokoji stravují oba klienti (či na 3lůžkových pokojích minimálně 2) je nutno  

         dotázat se klientů, zda může návštěva v době jídla setrvat na pokoji. Je žádoucí umožnit  

         každému klientovi při jídle dostatečnou míru soukromí. Tyto situace budeme řešit s návštěvami   

         individuálně. 

 Návštěvy můžete trávit na pokoji (na vícelůžkových pokojích je třeba vždy souhlas 

spolubydlícího), v jídelně, v jídelničkách na patrech, v retrokoutku, v knihovně, v zákoutích na 

chodbách a na zahradě.  

 Při návštěvách na pokojích respektujte spolubydlící klienty. Přizpůsobte své chování tak, aby 

nerušilo spolubydlící. Prosíme, vezměte na vědomí, že společný pokoj je vlastně „společnou 

domácností“, společným prostorem všech ubytovaných. Někteří klienti mohou být návštěvami 

rozrušeni. Také ve společných prostorách se chovejte tak, aby nedocházelo k narušování klidu 

ostatních klientů. 

 Nenoste vašim blízkým potraviny, které jsou nevhodné pro jejich typ stravování (lékařem 

doporučená strava apod.). Mohou způsobit zdravotní potíže a případně i hospitalizaci 

v nemocnici. 

 Sprchy, koupelny a služby v Domově (např. stravování a praní prádla) jsou určené pouze 

klientům Domova.  

 Vstup do provozních prostor (kuchyňka, kanceláře, čistící místnosti, koupelna, sklady) není pro 

návštěvy povolen. V případě uvaření kávy či čaje, požádejte personál (nebo je možné umístit 

vlastní varnou konvici na pokoj klienta - nutná revize viz Domovní řád). Nádobí po návštěvě 

personál nemyje. 

 Prosíme, abyste  jídlo, které necháváte ve společných lednicích pro své blízké, viditelně a 

čitelně označili jménem klienta, popř. upozornili personál na patře, že zde jídlo pro svého 

blízkého necháváte. 
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 Nevnášejte do Domova předměty (nože, zbraně, výbušniny a jedy), jejichž zneužití by bylo v 

rozporu s normami společného soužití a mohly by ohrozit ostatní klienty.  

 Kouření je dovoleno pouze v prostorách k tomu určených (kuřárna ve 3.patře, zahrada). 

 Úkolem a povinností personálu je poskytovat klientům = vašim blízkým kvalitní službu, proto 

žádáme o pochopení, trpělivost, klidné a slušné jednání. 

 Umožněte personálu provedení nutného obslužného úkonu u klienta či spolubydlícího, aby bylo 

dodrženo soukromí a na požádání personálu vyčkejte na chodbě. 

 Pokud jste s poskytovanou službou nespokojeni, prosíme, nestěžujte si sloužícímu personálu, 

nemá pravomoc vaše problémy řešit. Veškeré připomínky adresujte vedoucí úseku zdravotně-

ošetřovatelské péče nebo vedoucí úseku obslužné péče, případně ředitelce, vedoucí DpS, 

vedoucí IP, sociální pracovnici či manažerce kvality sociálních služeb. 

 Stěžovat si (i chválit) můžete ústně (ředitelce, vedoucí DpS) i písemně (včetně anonymního 

podání). Dopisy můžete vhodit do schránek stížností umístěných v budově. Můžete je zaslat i 

poštou a adresovat je ředitelce. Na stížnost bude odpovězeno do 30 dnů. Odpověď na anonymní 

stížnost bude vyvěšena na nástěnce v přízemí hlavní budovy do 30 dnů.  

 Informace o hospitalizaci, přestěhování nebo úmrtí klienta podáváme pouze kontaktní osobě, 

kterou klient určí (a je uvedena v osobním spisu klienta). Informace o zdravotním stavu klienta 

podává příbuzným praktický lékař, lze si domluvit schůzku. 

 Povinností vedení Domova je zajistit klientům i pracovníkům bezpečné a klidné prostředí. 

Dojde-li k verbálnímu či fyzickému ohrožování personálu či klientů Domova, budeme muset 

použít ochranná opatření, mezi které může patřit i přivolání policie. 

 Osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti a které znečišťují nebo poškozují prostory 

či zařízení Domova svým jednáním nebo oděvem (případně parazitní nákazou),  popř. osoby 

viditelně pod vlivem návykové látky či zjevně agresivní, nebudou do Domova vpuštěny či 

budou vykázány. 

 Doporučujeme omezit návštěvy, pokud jste nachlazeni nebo nemocní. 

 Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitelka 

MěSSS návštěvy dočasně omezit, případně zrušit. 

 

 

Děkujeme za pochopení, bezproblémový průběh Vašich návštěv pomáhá vytvářet příjemné a 

bezpečné prostředí a je důležitou součástí života našich klientů. 

 

 

V Kadani dne: 25.2.2022 

         Mgr. Lenka Raadová, MBA 

         Ředitelka MěSSS Kadaň 

 

 


