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Nařízení ředitelky 

 

Zákaz vycházení a návštěv; Karanténa v domově 

 

V souladu s usnesením vlády č.413/2020 s platností od 14. 10. 2020 platí pro všechny 

uživatele pobytových služeb nařízení Zákaz vycházení z areálu (u nás z Domova důchodců 

Rokytnice nad Jizerou) do skončení nouzového stavu. 

Výjimku z vážných důvodů (pokud by zákaz mohl způsobit závažné ohrožení psychického a 

zdravotního stavu, což musí být potvrzeno lékařem) může udělit ředitelka domova. Dle 

usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č.998 platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV s výjimkami viz. 

usnesení. Povolit návštěvu může pouze ředitelka organizace, jinak mají povoleny návštěvy 

opatrovníci a blízcí osobám v terminálním stavu po domluvě se sociálními pracovníky popř. 

vedoucí odd. 

 

Další ustanovení: 

• Je povoleno shromažďování maximálně 6-ti osob, z tohoto důvodu budou skupinové 

aktivity po tuto dobu velmi omezeny 

• Klienti, kteří opouští pokoj musí mít ústa a nos zakryty rouškou 

• Pohyb klientů bude omezen pouze na dané oddělení 

• Do odvolání se ruší i společné stravování v centrální jídelně 

• Z důvodu přítomnosti infekce Covid 19 v domově, nebudou (do odvolání), vypláceny 

důchody na pokojích, dočasně budou ukládány na klientské depozitní účty. 

 

Výše uvedená ustanovení jsou uvedena v platnost z důvodu, zejména z důvodu 

přítomnosti infekce přímo v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou. 

 

Této nepříjemné skutečnosti jsme se velice obávali, avšak vzhledem k současné 

epidemiologické situaci ji nelze pokládat za neočekávatelnou, z toho důvodu jsme na ni 

připraveni, děláme a budeme dělat maximum pro to, aby se nákaza dále nešířila a s tím 

souvisí i zavedení KARANTÉNY pro celý domov. 

 

Nezapomeňte prosím dodržovat pravidlo 3 R: 

➢ RUCE (mytí a dezinfekce) 

➢ ROUŠKY 

➢ ROZESTUPY (alespoň 1,5 m) 

14. 10. 2020 

Mgr. Helena Housová 

   

Všem pracovníkům a klientům 

Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou 
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