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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Týdenního stacionáře Dobromysl 

 

a) Návštěvy rodičů, příbuzných či blízkých přátel uživatelů stacionáře je možné uskutečňovat 
kdykoliv, mimo noční klid po 22 hodině. 

b) Každý návštěvník je povinen se po příchodu do stacionáře ohlásit u službu konajícího  
personálu, popř. vedení  stacionáře. O eventuálních problémech s návštěvníky je personál ve 
směně povinen neprodleně informovat svého nadřízeného.  

c) Větší hromadné návštěvy (exkurse ve stacionáři, návštěvy studentů školy apod.) je nutno 
projednat předem, povoluje je výhradně vedoucí (popř. jeho zástupce). Návštěvy na pokojích 
uživatelů jsou možné pouze s jejich výslovným souhlasem. 

d) Vedoucí jsou oprávněni vykázat ze stacionáře návštěvu, která nedodržuje návštěvní řád, 
narušuje svým jednáním soužití ve stacionáři, poškozuje majetek stacionáře či se jinak 
nevhodně chová. Totéž právo (a zároveň povinnost) má v nepřítomnosti vedoucích i službu 
konající personál. V případě výtržnictví návštěvy je personál oprávněn volat policii a použít 
všech zákonných prostředků k ochraně života a zdraví uživatelů a majetku stacionáře. 

e) Návštěvy jsou povinny se z hygienických důvodů přezouvat a pohybovat se pouze v 
místnostech (či jiných prostorách) k tomu účelu určených, nenarušovat soukromí uživatelů a 
zároveň nenarušovat ani ostatní provoz stacionáře. Do provozních místností je vstup 
návštěvám povolen až po ohlášení se u službu konajícího personálu, do pokojů a ložnic 
uživatelů až po předchozím souhlasu uživatele a jeho příp. spolubydlících. Návštěvy jsou 
povinny bezvýhradně respektovat soukromí uživatelů. 

f) Přinášení či odnášení osobních věcí uživatelů je nutno ohlásit službu konajícímu personálu (z 
důvodů informovanosti pro další průběh služby). K event. přemísťování nábytku a vybavení 
na pokojích uživatelů je nutno si vyžádat souhlas personálu. 

g) Návštěvy z rodin, resp. prostředí postiženého nakažlivou či infekční chorobou mají vstup do 
stacionáře zakázán. 

h) Ubytování návštěv ve stacionáři není  možné, stravování možné je. 
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