
PROVOZNÍ OPATŘENÍ V HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE 

AKTUALIZOVANÁ KE DNI 14/10/2020 

 
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.  
 

Nová omezení od 14/10/2020 

 

 Návštěvy klientů Odlehčovací služby pobytové jsou zakázány 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 koordinátorkou služby (Bc. Sandra 
Magnusová - 731 480 350). 

 Psychologickou podporu blízkým klientů lůžkového hospice a rodinám v péči domácího 
hospice poskytuje distančně formou videokonzultace (přes Skype nebo Google Meet) 
Mgr. Jan Soukup. Termín videokonzultace si můžete domluvit na tel. č. 731 695 997.    

 Pohyb pacientů Lůžkového hospice a klientů Pobytové odlehčovací služby mimo areál 
hospice je do odvolání zakázán. Propustky se nepovolují. 

 Činnost dobrovolníků je nadále povolena, na pacientských pokojích bez omezení, v rámci 
CDS po domluvě s koordinátorkou dobrovolníků a pracovníkem CDS. 

 Činnost CDS je částečně omezená, a to počtem návštěvníků, v místnosti může být 
v jenom okamžiku maximálně 6 osob. 

 Mše jsou pro veřejnost nadále zakázány, interní mše jsou povoleny s omezenou 
kapacitou 6 osob.  

 Veřejnost má zákaz vstupu do kavárny, k odběru občerstvení může použít výdejní 
okénko. Zaměstnanci a klienti mají nadále vstup do kavárny povolený.  

 Do odvolání se ruší všechny volnočasové aktivity jako pro veřejnost, tak pro 
zaměstnance TŘI, z.ú. 

 Masáže p. Mury jsou do odvolání pozastaveny. 

 Daniel Hottmar bude do odvolání poskytovat duchovní podporu distančně. 
 

 
 

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, kteří jsou propuštěni 
z nemocnice, 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.  

 V případě, že je pacient, jenž je přijímán do péče domácího hospice, Covid pozitivní, 
zdravotníci uskuteční první návštěvu v rodině, proškolí blízké pečující osoby v oblasti 
poskytování ošetřovatelské péče a následně bude nastavena distanční forma péče a 
podpory.  
 

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). 
 

 
 
 


