
PROVOZNÍ OPATŘENÍ V HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE 

AKTUALIZOVANÁ KE DNI 25/5/2020 

 

Vzhledem k vývoji nákazy COVID-19 v ČR se pravidelně každé pondělí uskutečňuje krizové zasedání 
vedení organizace TŘI, z.ú., kde jsou navrhována a přijímána provozní opatření, jejichž cílem je 
ochránit zaměstnance, pacienty, doprovázející členy rodiny, klienty a jejich blízké.  

Žádáme vás o dodržování všech opatření. Naší snahou je zabezpečit poskytované služby i v této 
náročné situaci. Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.  

 

Informace pro veřejnost 

NÁVŠTĚVY 

Dle mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně 
veřejného zdraví ze dne 28/4/2020 jsou návštěvy omezeny následovně: 

 Návštěvy pacientů lůžkového hospice jsou povoleny pouze pro 2 osoby v jednom 
okamžiku a za přísného dodržování hygienických opatření, viz. následující bod. 

 Vstup je pro návštěvy povolen v roušce. Nezbytná je dezinfekce rukou nebo použití 
jednorázových rukavic. 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 splňovat podmínky bezinfekčnosti a vyplnit u recepce čestné 
prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Návštěvníci musí dodržovat 2 m hygienické rozestupy (neplatí pro příchozí členy rodiny 
vzájemně mezi sebou). 

 Návštěvy pacientů odlehčovací služby pobytové jsou povoleny za stejných podmínek 
jako v případě návštěvníků lůžkového hospice, viz. předchozí body. 

 Propustky pacientů jsou povolovány bez omezení. 
 Příbuzní klientů a pacientů se mohou spojit se svým blízkým prostřednictvím 

videohovoru. Rodina nebo klient si zprostředkování videohovoru může domluvit u 
ošetřujícího personálu na tel. č. 317 777 381. Pacientům půjčujeme pro realizaci 
videohovoru tablet, komunikace probíhá přes aplikaci Skype nebo Hangouts.  
 

PŘÍJMY PACIENTŮ DO LŮŽKOVÉHO HOSPICE 

 Podmínkou příjmu nových pacientů do lůžkového hospice je negativita PCR testů na 
COVID-19, které nemocnice rutinně provádějí. Pro pacienty z domácího hospice a 
z domova tato podmínka neplatí. 

 Musí být splněny podmínky bezinfekčnosti (Covid-19).  
 

PŘÍJMY PACIENTŮ DO DOMÁCÍHO HOSPICE 

 Podmínkou příjmu nových pacientů do domácího hospice je negativita PCR testů na 
COVID-19, které nemocnice rutinně provádějí. Pro pacienty z domova tato podmínka 
neplatí. 

 Musí být splněny podmínky bezinfekčnosti (Covid-19).  
 



PŘÍJMY KLIENTŮ DO POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

 Podmínkou příjmu klientů do Odlehčovací služby pobytové je negativita PCR testu na 
COVID-19. Tento výsledek musí být doložen v den přijetí (v opačném případě nebude 
klient přijatý).  

 U všech přijatých klientů musí být splněny podmínky bezinfekčnosti (Covid-19). 
 

OMEZENÍ PROVOZU DALŠÍCH ODDĚLENÍ A SLUŽEB 

 Provoz Centra denních služeb (CDS) je do odvolání pro klienty zvenku pozastaven. 
 Do odvolání bude v nabídce kuchyně pouze jedno jídlo.  
 Kavárna u Dobrého Pastýře je pro veřejnost otevřená v čase od 14:00 do 17:00, a to 

pouze na zahrádce.  
 Veřejné mše v kapli Dobrého Pastýře jsou do odvolání pozastaveny.    
 Činnost dobrovolníků v budově hospice je obnovena. 
 Masérské a rekondiční služby v provozovně v Palachově ulici jsou znovu obnoveny. 
 Kadeřnictví je otevřeno, prosíme návštěvníky, aby využívali boční vchod od hlavní silnice 

přímo ke kadeřnictví. 
 Služba pedikúry je do odvolání pozastavena. 
 Stáže a exkurze v hospici jsou opět povoleny. 
 Pondělní keramika pro veřejnost je do odvolání pozastavena. 
 Činnost zdravotních klaunů v hospici je obnovena. 

 

Nejpozději v pondělí 8/6/2020 proběhne další schůze krizového týmu TŘI, z.ú. a platné postupy 
budou aktualizovány. 

 


