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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DZR 

 
Návštěvy nesmí rušit klid, soukromí

povinny respektovat návštěvní řád.

nočního klidu 22:00 - 6:00.

 

Klient nemá právo V 

přenocovat v prostorách Domova.
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DZR - zjednodušená verze
 
 

 

 

Návštěvy nesmí rušit klid, soukromí, pořádek a pracovní režim v

povinny respektovat návštěvní řád. Návštěvy v Domově nejsou omezené, kromě doby 

6:00. 

 

Klient nemá právo V domově ubytovat další osoby. cizí osoby nesmí 

přenocovat v prostorách Domova. 
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, pořádek a pracovní režim v DZR a jsou 

Návštěvy v Domově nejsou omezené, kromě doby 

domově ubytovat další osoby. cizí osoby nesmí 
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Je vhodné se informovat telefonicky o přítomnosti navštíveného
 
 

 
 Návštěvy obyvatel na jiných pokojích jsou možné se souhlasem
či spolubydlících. 

 Návštěvy se zdržují na místech k tomu určených, jako jsou: návštěvní místnost, 
společenská místnost, lavičky na chodbách.
 

 
 DZR si vymezuje právo omezení nebo zákazu n
situacích (na podkladě rozhodnutí či doporučení orgánů hygienick
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se informovat telefonicky o přítomnosti navštíveného

 

Návštěvy obyvatel na jiných pokojích jsou možné se souhlasem

 
 

 

Návštěvy se zdržují na místech k tomu určených, jako jsou: návštěvní místnost, 
společenská místnost, lavičky na chodbách. 

 

si vymezuje právo omezení nebo zákazu návštěv v
(na podkladě rozhodnutí či doporučení orgánů hygienické služby).
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Návštěvy obyvatel na jiných pokojích jsou možné se souhlasem spolubydlícího 

Návštěvy se zdržují na místech k tomu určených, jako jsou: návštěvní místnost, 

ávštěv v odůvodněných 
é služby). 
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Vyloučení návštěvy: 
 

� Osoby v podnapilém stavu nebo zjevně pod vlivem návykových látek.
 

 

� Osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek a bezpečí 
chodu zařízení. 
 

 
 

� Návštěvník, který nedodržuje ustanovení návštěvního řádu.
 
 

 
 
Schválil dne 9.8.2016 
Bc. Aleš Patera 
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podnapilém stavu nebo zjevně pod vlivem návykových látek.

 

Osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek a bezpečí 

 

Návštěvník, který nedodržuje ustanovení návštěvního řádu.
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