
Systém návštěv v LDN HK v návaznosti na pandemii Covid-19

Z rozhodnutí MZ ČR v jeho dalším znění jsou od 25. 5. 2020 v zařízeních následné péče povoleny 
návštěvy zde hospitalizovaných pacientů.

Je známou skutečností, že pacienti v léčebnách patří mezi nejzranitelnější při stále hrozící pandemii a 
současně provoz každého zdravotnického zařízení má svá pravidla a personální možnosti.

Zvýše uvedených skutečností tedy vyplývá, že je nutné způsob návštěv upravit tak, aby bylo 
minimalizováno případné ohrožení pacientů a současně nebyl narušen pravidelný chod léčebny!

Návštěvní hodiny v LDN HK jsou stanoveny takto :

pondělí 14:00 -16:00 hod.

středa 14:00 -16:00 hod. + POKLADNA

sobota 14:00 -16:00 hod.

Přístup do budovy bude umožněn pouze hlavním vchodem z Pospíšilovy tř.. Pouze ve výjimečných 
situacích např. tělesného handicapu návštěvníků bude umožněn bezbariérový přístup z rampy 
zadního vchodu po schválení sloužícím personálem.

Při vstupu do LDN HK budou návštěvy registrovány. Každá návštěva pacienta vyplní dotazník.

Dle nařízení MZ bude všem návštěvníkům měřena tělesná teplota pověřeným pracovníkem léčebny. 
Při naměřené hodnotě 37 °C a výše nebude dále do léčebny vpuštěn. Při vstupu do LDN použijte 
dezinfekci, která je umístěna ve vestibulu a před vstupem do jednotlivých pater.

Dále Vás upozorňuji, že je povolena návštěva ke každému pacientovi najednou maximálně v počtu 2 
osob (nejlépe pouze 1 osoba) a výhradně s použitím roušek! Návštěvy u jednotlivých pacientů se 
nesmějí střídat. Tzn., že ke každému pacientovi se mohou dostavit 1 - 2  osoby pouze najednou za 
den. Návštěva dalších osob u téhož pacienta již není povolena! Čas strávený u pacienta se snažte, 
prosím, omezit jen na 34 hodiny a omezte, prosím, tělesný kontakt s pacientem. Mezi všemi lůžky 
budou striktně rozvinuté námi instalované závěsy. Návštěvy mohou probíhat na pokoji nebo chodbě. 
Zahrada a společenská místnost jsou uzavřeny (kávomaty lze použít). Nadále přetrvává zákaz 
donášení veškerých potravin. Povoleny jsou pouze nápoje v lahvích, jejich povrch bude dezinfikován 
a požadované toaletní potřeby, které budou rovněž dezinfikovány při vstupu do léčebny.

Žádáme Vás o dodržování systému návštěv a osobní hygieny.

Další informace Vám případně poskytne sloužící personál.

Děkujeme za součinnost a pochopení

MUDr. Radim Faltus
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