
PROVOZNÍ OPATŘENÍ V HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE 

  
Vzhledem k vývoji nákazy COVID-19 v ČR a na základě vládou nařízených opatření se pravidelně uskutečňuje 
krizové zasedání vedení organizace TŘI o.p.s. Dne 30. 3. 2020 byla přijata provozní nová opatření, jejichž 
cílem je ochránit na prvním místě naše zaměstnance, dále pacienty, klienty a jejich blízké, doprovázející 
členy rodiny. 
  
Žádáme vás o dodržování všech opatření. Naší snahou je zabezpečit poskytované služby i v této náročné 
situaci. Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.   
  
NÁVŠTĚVY  

• Návštěvy terminálních pacientů lůžkového hospice jsou povoleny pouze na základě předcházející 
telefonické konzultace se službukonající zdravotní sestrou, lékařem nebo vrchní sestrou.  

• Návštěva se v daném okamžiku u jednoho pacienta povoluje pouze jedné osobě. Ve výjimečných 
situacích, kdy návštěvník vyžaduje doprovod (fyzická či psychická podpora), je možné rozšířit 
počet návštěvníků na dva. 

• Vstup je pro návštěvy povolen pouze v celotělovém ochranném plášti a roušce. Nezbytná je 
dezinfekce rukou. V prostorách foyer u recepce jsou tyto ochranné pomůcky i dezinfekce 
k dispozici. Návštěvníci je používají po celou dobu návštěvy a odkládají je před odchodem z budovy 
do připravených pytlů, na základě obdržených instrukcí. Návštěvníci musí také podepsat čestné 
prohlášení o bezinfekčnosti a podstoupit bezdotykové měření tělesné teploty.  

• V případě přebývání doprovázející osoby v hospici (s přenocováním), nesmí až do odvolání tato 
doprovázející osoba opustit budovu hospice, vstup do uzavřených venkovních prostor (atrium, 
zahrada) je povolen.  

• Návštěvy dětí do 18 let jsou zakázané, v nevyhnutných případech schvaluje výjimku ošetřující 
lékař nebo vrchní sestra. 

• Návštěvy pacientů odlehčovací služby pobytové jsou zakázané až do odvolání. Příbuzní klientů se 
mohou spojit se svým blízkým prostřednictvím videohovoru, který jim zprostředkuje ošetřující 
personál služby nebo jedna z kolegyň z CDS. Rodina nebo klient si zprostředkování videohovoru 
může domluvit s Evou Rosovou, tel. č. 734 695 547.   

  
PROVOZ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ A SLUŽEB TŘI, o.p.s.  

• Příjem nových pacientů do lůžkového hospice je částečně omezen. U pacientů z nemocnic je 
podmínkou přijetí negativita PCR testů na COVID-19 provedených 2x v minimálním časovém 
intervalu 48 hod. ne starších 5 dnů. Tento výsledek musí být součástí zdravotní dokumentace 
v den přijetí (v opačném případě nebude pacient přijatý). Pro pacienty z domácího hospice a 
z domova tato podmínka neplatí. U všech nově přijatých pacientů je nařízena 5 denní karanténa, 
během tohoto období jsou návštěvy zakázány (s výjimkou terminálních stavů).  U všech přijatých 
pacientů musí být splněny podmínky čestného prohlášení o bezinfekčnosti. 

• Příjem nových pacientů do domácího hospice není omezen. U přijatých pacientů musí být splněny 
podmínky čestného prohlášení o bezinfekčnosti.  

• Příjem klientů do Odlehčovací služby pobytové je částečně omezen. Podmínkou přijetí negativita 
PCR testu na COVID-19 ne staršího 5 dnů. Tento výsledek musí být doložen v den přijetí (v 
opačném případě nebude klient přijatý). U všech nově přijatých pacientů je nařízena 5 denní 
karanténa. U všech přijatých klientů musí být splněny podmínky čestného prohlášení o 
bezinfekčnosti. 

• Provoz Centra denních služeb (CDS) je do odvolání pro klienty zvenku pozastaven. Program pro 
pacienty hospice a klienty pobytové odlehčovací služby běží v omezeném režimu, především 
individuální formou. 

• Provoz sekretariátu je zajištěn od pondělí do pátku mezi 8:00 a 12:00.  
• Hotovostní platby na pokladně pro osoby zvenku jsou až do odvolání pozastaveny.   
• Do odvolání bude v nabídce kuchyně pouze jedno jídlo.  
• Kavárna u Dobrého Pastýře je pro veřejnost zavřená.  
• Veřejné mše v kapli Dobrého Pastýře jsou do odvolání pozastaveny.    



• Činnost dobrovolníků v budově hospice je do odvolání pozastavena. 
• Masérské a rekondiční služby v provozovně v Palachově ulici jsou do odvolání pozastaveny. 

  
Nejpozději v pondělí 6. 4. 2020 proběhne další krizová schůze vedení TŘI a platné postupy budou 

aktualizovány. 


