Provozní hodiny:
Sociální úsek (tel.: 775 122 404)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
-

Ekonomický úsek (tel.: 776 106 833)

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
-

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
-

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
-

Noční klid a návštěvy
1.
Uživatelé mají za povinnost dodržovat noční klid, a to v době 22:00 – 06:00 hod.
V době nočního klidu zůstává na požádání noční služby k dispozici kuchyňka.
Návštěvy
Ty jsou možné kdykoliv ráno od 08.30 hod. do 11.00 hod. - odpoledne od 13.00 hod.
do 17.00 hod. – je to plné právo rodiny a klienta - Uživatele. Výjimku tvoří zákaz
návštěv vyhlášený celostátně nebo příslušnou hygienickou stanicí, aby nedocházelo k
zanesení nákazy do SdF, například v době zvýšeného výskytu přenosných
onemocnění v populaci. Jste-li nachlazeni, nemocní, máte-li chřipku a nebo se
necítíte dobře, prosíme, vynechejte svojí návštěvu. Klienti mají vzhledem
k onemocnění oslabenou imunitu a je téměř jistota, že se od vás nakazí, od nich se
nakazí i ostatní a dovedete si představit, co to pro nás i pro vaše blízké znamená.
V době od 17:00 do 19.30. hodin jsou návštěvy z provozních důvodů SdF umožněny
pouze v pokojích jednolůžkových nebo ve společenské místnosti.
Návštěvy na dvoulůžkových pokojích můžete trávit vždy však se souhlasem
spolubydlícího, ve společenské místnosti nebo v době dobrých klimatických
podmínek na zahradě, případně v zahradním domku který je umístěný v zadní části
zahrady.
V době nočního klidu je budova SdF uzamčena, v případě potřeby je možné požádat
službu konající noční směnu v sesterně o její odemčení.
2.
Návštěva se ohlásí u pracovníků vykonávající směnu v době její návštěvy. Tito
pracovníci uvedou zápis návštěvy do návštěvní knihy. Tato povinnost pro každého
návštěvníka je opatřením z bezpečnostních důvodů (jinak se nijak neomezují, kontakt
s rodinnými příslušníky je prioritou naší služby).

