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Pravidla pro návštěvy v Domově „Bez zámků“ Tuchořice

Vážené návštěvy,
dovolte nám, abychom Vás nejprve co nejsrdečněji uvítali v Domově „Bez zámků“ Tuchořice
a doufáme, že čas, který zde s Vašimi příbuznými a s námi strávíte, bude patřit k příjemným
zážitkům.

1. Návštěvy klientů
Protože zde „pod jednou střechou“ spolu žije 60 klientů, dovolujeme si Vás požádat
o respektování pravidel, která usnadní Váš pobyt u nás a Vaše návštěva zbytečně nezatíží ty
klienty, kteří nebyli navštíveni. Především je nutné vědět, že na návštěvu do Domova je
možné přijet každý den v době od 8.30 do 17.30 hod. (výjimku povoluje ředitel).

Z návštěv jsou vyloučeny:
osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
osoby postižené nemocí ohrožující zdraví klientů i zaměstnanců
osoby, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu
Domova
 osoby, které nerespektují ustanovení Pravidel pro pobyt a návštěvy v Domově „Bez
zámků“ Tuchořice
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3. Pravidla pro návštěvy klientů:
 je vhodné ohlásit návštěvu předem, aby byla navštívená osoba přítomna.
 informace o pobytu klienta a o jeho zájmech a potřebách Vám podá PSS nebo
všeobecná sestra, případně sociální pracovnice a vedoucí úseku. Pokud si klienta
převezmete na domácí pobyt, je nezbytné, abyste u všeobecné sestry podepsali
převzetí odpovědnosti za klienta a oznámili, kdy se klient vrátí zpět do Domova.

 ošetřující personál a PSS jsou povinni vyžadovat od návštěv podpis v případě převzetí
osobních věcí klienta (cennosti, elektronika).
 vaše návštěva může probíhat ve společenských místnostech, hale, parku, na terase
nebo na pokoji klienta. Příjme-li klient návštěvu na pokoji, kde nebydlí sám, je nutné,
aby návštěva nijak neomezovala soukromí ostatních spolubydlících a byla nahlášena
PSS ve službě. V případě, že zdravotní stav klienta nebo jeho spolubydlícího vyžaduje
klid nebo okamžité ošetření pracovníkem Domova, musí návštěva toto respektovat.
Žádáme Vás, abyste se řídili pokyny službu konajícího PSS. V případě, že je klient
ubytován na více než 4 lůžkovém pokoji, návštěvy na pokojích se nepovolují.
 o předaných potravinách je třeba informovat PSS ve službě tak, aby se předešlo jejich
případnému zkažení a tím k ohrožení zdravotního stavu klienta.
 věříme, že každé Vaše návštěvy budou přínosem jak pro naše klienty, tak obohacením
pro Vás, a že každé Vaše setkání s naším personálem bude příjemným oboustranným
zážitkem.
Pravidla pro návštěvy zaměstnanců:
návštěva je možná pouze se svolením ředitele nebo jeho zástupce.
k návštěvám je určena společenská místnost.
v případě, že má zájem o prohlídku Domova, parku se zookoutkem, musí mít svolení
od ředitele nebo jeho zástupce. Samozřejmostí při prohlídce Domova je respektování
soukromí a práv klientů. Návštěva zaměstnance se nesmí pohybovat po Domově
bez doprovodu.
 návštěva se nepovoluje osobám uvedeným v bodě č. 2 tohoto řádu.
 návštěva nesmí narušovat pracovní povinnosti zaměstnanců a chod zařízení.
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5. Závěr:
Jsme přesvědčeni, že v zájmu zdravého, klidného a bezpečného života Vašich dětí,
příbuzných a přátel je pro Vás samozřejmostí dodržovat zásady hygieny, pravidel požární
ochrany a bezpečnosti v našem domově. Proto všechny návštěvy musí důsledně dbát pokynů
personálu ve službě nebo vedoucích pracovníků Domova.
Tento vnitřní předpis aktualizuje verzi z 1. 1. 2014

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
ředitel
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