
Návštěvy v DD Police nad Metují 
 

 
Návštěvy jsou možné kdykoli bez omezení 

a bez předchozího objednání a bez respirátorů. 
 

Vstup do budovy a na pokoje uživatelů je  umožněn volně bez povinnosti 
hlásit se při příchodu personálu. 

Doporučená doba návštěv s ohledem na provoz DD a pohodlí 

uživatelů je denně: 

od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

 Návštěvy v DD mohou probíhat na pokojích uživatelů, ve 
společných prostorech (v respiriích na jednotlivých 
patrech nebo v areálu domova (zahrada, altán, posezení před 
společenskou místností). 

 Návštěvy se nikde nehlásí ani neregistrují. Doporučujeme však 
ohlásit krátkodobou nepřítomnost uživatele personálu v přímé péči 
(pobyt na zahradě, mimo areál domova), abychom uživatele 
nepohřešovali. 

 V případě volné kapacity jsou k dispozici pracovnice v přímé péči, 
které mohou zprostředkovat vypůjčení kompenzačních pomůcek pro 
klienta (např. vozík, polohovací křeslo, chodítko), pomohou 
s přesunem uživatele na židli, vozík či do křesla a pomohou při 
oblékání klienta v případě návštěvy ve venkovních prostorech. 

 V rámci zachování kvality rodinných vztahů a péče o uživatele má 
návštěva vždy možnost podílet se na péči (oblékání, stříhání vlasů, 
nehtů, celková hygiena, podávání stravy, doprovod k lékaři, 
procházky mimo areál DD, atd.). V případě potřeby personál rodinu 
zaškolí. 

 Denní místnost pracovnic v přímé péči a místnost zdravotních sester 
se nachází v 2. nadzemním podlaží (oranžové patro) naproti 
schodišti.  

 Návštěvy mohou využívat společné toalety ve všech přístupných 
podlažích. 

 Rychlovarná konvice a společná lednice pro uložení potravin 
uživatelů je k dispozici na čajových  kuchyňkách ve všech patrech. 

 

 



 K zajištění soukromí na vícelůžkových pokojích jsou k dispozici na 
některých pokojích látkové závěsy. Návštěvy uživatelů na 
vícelůžkových pokojích jsou možné jen se souhlasem spolubydlícího 
uživatele a s ohledem na jeho zdravotní a psychický stav.  

 Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek, omezovat ostatní uživatele a 
poskytování péče personálem. 

 Pokud je na pokoji uživatele prováděna hygiena, nesmí být 
v místnosti přítomna návštěva, popř. musí místnost na dobu 
nezbytně nutnou opustit.  

 Návštěvy by neměly rušit klid a pořádek v DD. Děti se v celém areálu 
DD pohybují pouze   v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. 

 V celém areálu DD je zakázán volný pohyb psů či jiných zvířat, psi se 
v areálu pohybují pouze na  vodítku a s náhubkem, malá plemena 
psů, štěňata a jiná malá zvířata mohou být přenesena v náručí nebo 
v tašce. 

 Návštěvám uživatelů je zakázáno vjíždět do areálu vozidly, vyjma 
přepravy uživatelů. 

 Kouření návštěv v areálu DD je zakázáno. 

 

 

 

 

 

 

V Polici nad Metují,    Mgr. Šrámková Jana 

dne 9. 5. 2022      ředitelka DD 


