Pravidla organizace návštěv v Nemocnici Volyně –
změny od 1.7.2020
 Návštěvní hodiny: 13,30 – 16,00 hodin (poslední návštěvy opouští
budovu v 16,30 hod)
 Návštěvy budou možné pouze po předchozí telefonické domluvě (na
konkrétní čas). Návštěvy objednávejte ve všední den mezi 8 – 11,30
hodin na tel.: 733 696 894 – p. Paletářová, event. 733 696 895 – p.
Bártíková
 Ke každému pacientovi/uživateli smí přijít na návštěvu pouze 1 dospělá
osoba / 2 dospělé osoby na návštěvu do parku
 Každý pacient/uživatel smí mít pouze 1 návštěvu za den
 Do budovy nemocnice návštěvník vejde výhradně hlavním vchodem –
zákaz používat vchod od rehabilitace, výtah
 Návštěvník musí mít krytý nos i ústa vlastní rouškou, kterou si po dobu
pobytu v Nemocnici nesmí sundat
 Návštěvník nesmí konzumovat v prostorech Nemocnice žádné jídlo ani
pít
 Po vstupu bude návštěvníkovi změřena teplota a vyplní dotazník
 Při příchodu a odchodu si vydezinfikuje ruce
 Návštěvník bude zapsán do seznamu návštěvníků (jméno, příjmení, za
jakým pacientem/uživatelem jde, na jaký pokoj, hodinu příchodu a
odchodu)
 Pro vstup do prostor nemocnice nesmí mít příznaky žádného onemocnění
ani teplotu vyšší než 37 st. C
 Doba návštěvy max. 30 minut / 1 hodina pro návštěvu v parku
 Po celou dobu návštěvy je nutné udržovat odstup 2 metry od
pacienta/uživatele i jeho spolubydlících na pokoji
 Pokud to bude možné a počasí to dovolí, je preferován kontakt
s návštěvou:
- na terase, zde se musí dodržovat odstup 2 metrů, na terase může být
najednou max. 6 osob
- v parku areálu Nemocnice – zde se také musí udržovat odstupy minimálně
1,5 metru a nesmí se zde shromažďovat více lidí najednou
 V případě porušování výše uvedeného bodu a shlukování více osob
v parku budou návštěvy zakázány
 Návštěvy pacientů/uživatelů na karanténních pokojích jsou i nadále
zakázány (neplatí pro terminální stádia nevyléčitelných onemocnění)
 Donášení věcí pacientům/uživatelům: potraviny mohou být i domácí
(upečené buchty apod.), ale vše musí být zabaleno v obalu, který se dá
dezinfikovat – plastová krabička, potravinová fólie atd.

