Domov Na Zátiší Rakovník,
poskytovatel sociálních služeb
Fr. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1. Návštěvám je vstup do Domova povolen výhradně hlavním vchodem (z ulice od kruhového objezdu).
2. Návštěvy je vždy nutné hlásit pracovníkovi recepce u hlavního vchodu. V případě jeho nepřítomnosti
žádáme návštěvy o zapsání do knihy návštěv, která je položena na pultu recepce.
3. Doporučený čas pro návštěvy je od 8.00 do 20.00 hod., ve zvláštních případech po dohodě i mimo
tuto dobu. Návštěvy nedoporučujeme v době vydávání jídla (snídaně 7.30 až 8.15 hodin, oběd 11.30
až 12.15hodin a večeře 16.30 až 17.00 hodin) a v době nočního klidu. Doba nočního klidu je od 22.00
– 6.00 hodin.
4. Návštěvy nesmí narušovat klid a pořádek v Domově. V případě déle trvajících návštěv
na vícelůžkových pokojích doporučujeme, v zájmu nerušení spolubydlícího, využívat prostory
jídelny v příslušném patře.
5. Návštěvy mají povinnost používat ochranné návleky na obuv, případně svoji domácí obuv (u vchodu
jsou botníky na odložení vycházkové obuvi) a řídit se pokyny pracovníka recepce.
6. Návštěvám je zakázáno parkovat před hlavním vchodem. Návštěvy klientů mohou k zaparkování auta
využít parkoviště v bezprostřední blízkosti areálu Domova (např. parkoviště u benziny, v ulici Fr.
Diepolta, u bazénu).
7. Parkoviště v areálu Domova nelze využívat k dlouhodobému parkování návštěv.
8. V případech, kdy auto přiváží nebo odváží klienta, případně přiváží na návštěvu starého nebo
zdravotně postiženého občana, lze autem přijet až k zadnímu vchodu do Domova (setrvání auta před
vchodem do zařízení by však mělo být omezeno jen na nezbytně nutnou dobu).
9. Objekt Domova je zabezpečen vraty na dálkové ovládání, vjezd je střežen kamerovým systémem.
Pro otevření vrat je nutné si zazvonit a řádně se ohlásit pracovníkovi recepce – zvonek je umístěn na
vrátkách.
10. Návštěvám není dovoleno odnášet jakýkoli majetek Domova, používat koupací vozíky a přespávat
na pokojích. Mechanické vozíky, které jsou v majetku Domova, si lze krátkodobě vypůjčit. Vypůjčení
je nutno hlásit službu konající sestře.
11. Domov neručí za ztrátu odložených věcí. Pro odkládání oděvů a svršků návštěv nejsou v Domově
vyhrazeny veřejné prostory.
12. Vstup do objektu s domácími zvířaty je povolen za předpokladu, že jsou zdravá řádně očkovaná
a nesmí rušit či ohrožovat ostatní klienty a personál. Po celý čas návštěvy na zvíře dohlíží jeho majitel.
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Zvíře musí být na vodítku. Úklid po případném znečištění interiéru či areálu Domova těmito zvířaty,
je záležitostí návštěvy.
13. Vstup do provozních místností Domova (prádelna, sklady, dílny a garáže, apod.) je návštěvám
i klientům zakázán.
14. Osobám, které jsou zjevně podnapilé, je vstup do objektu a areálu Domova zakázán.
15. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy mohou být návštěvy
omezeny, popřípadě na přechodnou dobu na příkaz Hygienické služby zakázány.
16. Návštěvní řád je veřejně vyvěšen na vyhrazeném místě v Domově.

Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvy klientů a pro všechny zaměstnance Domova.
Nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
V Rakovníku dne 30.6.2016
Bc.Markéta Grundmannová
pověřená řízením
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