SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ CENTRUM LETINY s.r.o.
ZRUČSKÁ CESTA 8, 301 00 PLZEŇ
sídlo společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6429

Návštěvní řád

1. Návštěvní hodiny v Domově nejsou omezené, Klienty lze navštěvovat kdykoliv. Z
důvodu zachování plynulosti a kvality poskytované péče a z důvodu zachování
intimity Klientů doporučujeme návštěvu v době od 10:00 do 18:00 hodin. Doba
nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. Vzhledem k dodržování pravidel
společného soužití navštívení Klienti i návštěva neruší svým jednáním klid a soukromí
ostatních.
2. Klient nemá právo v Domově ubytovat další osoby. Cizí osoby nesmí přenocovat v
prostorách Domova.
3. V případě výskytu infekčních onemocnění v Domově, vydává ředitel Domova
rozhodnutí o pozastavení návštěv na dobu, než tato onemocnění odezní. Pokud je to
možné, s dostatečným časovým předstihem informuje možné návštěvníky o této
skutečnosti prostřednictvím webových stránek zařízení www.szcletiny.cz .
4. Povinností návštěv je držet se pokynů odpovědných zaměstnanců zařízení a dodržovat
vnitřní normy Domova.
5. Návštěvy se zdržují na místech k tomu určených, jako jsou: návštěvní místnost,
společenská místnost, lavičky na chodbách. Na pokoji je návštěva možná se
souhlasem spolubydlících. Návštěva však nesmí nijak spolubydlící rušit.
6. Návštěva může být realizována i mimo budovu, kde je klient ubytován. Návštěvníkům
pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebude vstup na oddělení umožněn.
7. Návštěvníci nesmějí narušovat chod oddělení. V opačném případě budou vykázáni
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z prostor zařízení.
8. Stížnosti návštěvníků jsou vyřizovány obdobným způsobem jako u klientů. Řídí se
Směrnicí pro podávání stížností, která je na požádání návštěvníka předložena
k nahlédnutí na oddělení.
9. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky klientů i zaměstnanců.
10. Vstupem na oddělení návštěvník souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu a
Domácího řádu a zavazuje se k jejich dodržování.
11. Návštěvní řád je vyvěšen na nástěnce u vstupu do každého pavilonu.

V Letinech 22.07.2016
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