
PROVOZNÍ OPATŘENÍ V HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE 

AKTUALIZOVANÁ KE DNI 18/9/2020 

 
Vzhledem k vývoji nákazy COVID-19 v ČR se opět pravidelně jednou týdně 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 LŮŽKOVÉHO HOSPICE A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ 

 Návštěva v daném okamžiku u jednoho pacienta/klienta může čítat maximálně dvě 
osoby.  

 Návštěvníci si musí při vstupu do hospice vydezinfikovat ruce, případně použít jednorázové 
rukavice, nasadit roušku a ochranné návleky (vše k dispozici před vstupem do foyer 
hospice). U recepce je dále potřeba podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, opět si 
vydezinfikovat ruce a nechat si změřit tělesnou teplotu personálem recepce. Naměřená 
teplota bude zaznamenána do formuláře o bezinfekčnosti.  

 Ochranné pomůcky návštěvníci používají po celou dobu návštěvy a odkládají je před 
odchodem z budovy do připravených nádob.  

 Návštěvy dětí do 16 let jsou zakázané, v nevyhnutných případech schvaluje výjimku 
ošetřující lékař nebo vrchní sestra. 

 Pacienti/klienti, kteří se pohybují společnými prostory hospice (týká se to i těch, kteří jsou 
převáženi s postelí) musí mít roušku, v případě, že to jejich stav neumožňuje, tak ochranný 
štít. 

 Je-li to možné, návštěvy probíhají primárně v prostorách zahrady nebo atria. 
 Ve venkovních prostorách a za dodržení příslušných opatření (dezinfekce rukou, rouška, 

rozestupy) můžou jednoho klienta v daném momentu navštívit více jak 2 osoby. 

 

PŘÍJMY PACIENTŮ DO LŮŽKOVÉHO HOSPICE 

 Podmínkou přijetí nových pacientů do lůžkového hospice je negativita PCR testu na 
COVID-19 ne staršího 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 přijatých pacientů musí být splněny podmínky čestného prohlášení o 
bezinfekčnosti. 

 

PŘÍJMY PACIENTŮ DO DOMÁCÍHO HOSPICE 



 Podmínkou příjmu nových pacientů do domácího hospice je negativita PCR testu na 
COVID-19 ne staršího 5 dnů. Tento výsledek musí být součástí zdravotní dokumentace 
v den přijetí (v opačném případě nebude pacient přijatý).  

 Pro pacienty z domova tato podmínka neplatí, musí být ale splněny podmínky čestného 
prohlášení o bezinfekčnosti.  
 

PŘÍJMY KLIENTŮ DO POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

 Podmínkou přijetí klientů do Odlehčovací služby pobytové je čestné prohlášení o 
bezinfekčnosti. 

 Týden před nástupem do Odlehčovací služby pobytové musí být klientovi denně změřena 
teplota. V případě, že bude naměřená zvýšená teplota, je tuto skutečnost potřeba 
neprodleně nahlásit koordinátorce služby (Bc. Sandra Magnusová - 731 480 350). 

 Tři, z.ú. si vyhrazuje právo nepřijmout klienta, který je symptomatický, tzn. vykazuje 
příznaky nemoci Covid – 19 (zvýšená teplota, dušnost, suchý kašel). 
 

DALŠÍ INFORMACE 

 Mše v kapličce Dobrého Pastýře jsou od pondělí 21/9/2020 až do odvolání pro veřejnost 
pozastaveny. 

 V pátek 25/9/2020 proběhne další schůze krizového týmu TŘI, z.ú. a platné postupy 
budou aktualizovány. 
 

 TŘI, z.ú. při aktualizaci krizového plánu pro bezpečný provoz Hospice Dobrého Pastýře 
v případě zasažení nákazou COVID-19 průběžně kooperuje s orgány státní správy. 
 

 


