Centrum komunitních služeb Pro život

zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25
JDETE NAVŠÍTVIT BLÍZKOU OSOBU DO
DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY ?
Milí návštěvníci, vítejte v Kostelci nad Černými lesy.
Jdete potěšit blízkého člověka svoji návštěvou do Kostelce. Chcete zachovat soukromí a
pohodu i ostatním lidem, kteří zde žijí? Prosím, držte se následujícího, přispějete ke klidnému
soužití obyvatel Domova.
Doporučená doba návštěv je denně mezi 10,00 hod. a 19,00 hod., ale není pevně stanovena.
Pokud budete chtít svého blízkého navštívit v nočních hodinách, a to od 21,00 do 7,00 hod.,
prosím domluvte se na tom s vedoucím příslušné domácnosti Domova, a především se svým
blízkým, kterého jdete navštívit. Vzhledem k charakteru zařízení a množství lidí, kteří zde žijí,
je třeba respektovat a brát ohled na klid a soukromí ostatních obyvatel Domova.
Prosíme:
• Před vstupem do pokoje zaklepejte a počkejte na vyzvání.
• V případě, že si některý z obyvatel nebude přát Vaši přítomnost na svém pokoji, prosím
odejděte se svým blízkým do společných prostor nebo zahrady.
• Ostatním obyvatelům vykejte a respektujte jejich specifika.
• Chovejte se tiše a ohleduplně.
• Pokud donesete jídlo, poraďte se o jeho podání s pracovníkem v dané domácnosti.
(Některý z uživatelů může mít např. dietu, je diabetik, alergik apod.)
• Pokud donesete svému blízkému věci, jako je například oblečení nebo elektronika,
prosím nahlaste to personálu na domácnosti, aby pomohli vašemu blízkému tyto věci
uložit, evidovat, případně zabezpečit před ztrátou.
Návštěvy Domova můžete trávit v pokoji svého blízkého (se souhlasem spolubydlících),
v jídelně (mimo časů podávání snídaně, oběda nebo večeře), v návštěvní místnosti, na zahradě,
a mimo areál Domova. V případě opuštění areálu společně s vašim blízkým o tom prosím
informujte personál jeho/její domácnosti.
Nevstupujte do prostor jiných obyvatel Domova a provozních a technicko- hospodářských
místností jako jsou kotelny, sklady, kuchyně, zázemí zaměstnanců atd.
Ve výjimečných případech mohou být návštěvy Domova zakázány, a to především vyhlášením
karantény Krajské hygienické stanice. V takovém případě vás budeme informovat e-mailem a
informaci zveřejníme na našich internetových stránkách a vývěskou u vchodu Domova.
Pokud budete chtít do Domova přinést jakékoli zvíře (pes, kočka, morče, …) prosím poraďte
se o tom předem s personálem dané domácnosti. Za škody způsobené zvířetem bezproblémový
průběh návštěvy zodpovídáte Vy.
Pracovníci jsou povinni Vás vykázat z areálu Domova v případě, že:
• Budete v podnapilém stavu nebo jste požil/a psychotropní látky.
• Chováte se hlučně a s despektem a rušíte klid ostatních obyvatelů Domova.
• Budete jakkoli ohrožovat bezpečnost obyvatel či zaměstnanců služby Domova.
Děkujeme za pochopení a za to, že vaše návštěva přispěje k příjemnému a bezpečnému
prostředí, lidí žijících v Domově se zvláštním režimem v Kostelci nad Černými lesy.

