
Zařízení pro osoby bez domova v izolaci či karanténě s nákazou covid 

Zařízení je v provozu od 2.11.2020 do 31.3.2021 v režimu 24/7.  

Je provozováno Centrem sociálních služeb Praha, a to bezplatně.  

Účel zařízení:  

Umožnit vystonání osobám bez domova, které jsou v izolaci či karanténě s covid, a zároveň:  

- Jsou starší 18 let 

- Jsou soběstačné  

- Mají bezpříznakový průběh onemocnění, nebo jen mírné příznaky, které umožňují vystonání 

v domácím prostředí  

Zařízení není zdravotnickým zařízením ani zařízením sociálních služeb. Pobyt v zařízení je 

ekvivalentem pobytu v domácím prostředí.  

Délka pobytu v zařízení:  

- Po dobu nařízené izolace či karantény KHS či ošetřujícím lékařem  

- V odůvodněných případech může být délka pobytu delší, při nutné delší rekonvalescenci po 

uzdravení z onemocnění covid 

o Délka pobytu se prodlužuje vždy o jeden další den 

o Pobyt v zařízení se neprodlužuje, pokud je nutné kapacitu zařízení nutné uvolnit pro 

další osobu s nařízenou izolací či karanténou, nebo indikovanou jako covid+ 

Příjem osoby do zařízení  

Příjem osob do zařízení probíhá denně od 8 do 18 hodin. Příjem v nočních hodinách není možný.  

Příjem je možný do naplnění kapacity zařízení, která je 60 osob.  

O tom, zda je příjem osoby bez domova možný, rozhoduje na základě anamnézy a aktuální kapacity 

koordinátor zařízení.  

Pro příjem si prosím připravte stručnou anamnézu osoby, která je potřebná k přijetí za zařízení. 

Součástí anamnézy je:  

- Jméno a příjmení osoby 

- Rok narození  

- Informace o tom, zda je v karanténě či izolaci, od kterého data a zda, kdy a s jakým 

výsledkem byl proveden PCR test 

- Stručnou informaci o celkovém zdravotním stavu, zejména s ohledem na soběstačnost  

- Informaci o aktuálních příznacích onemocnění covid 

- Informaci o aktuálním místě pobytu/ubytování/hospitalizace 

- Pokud je známo, informaci o závislostech osoby, vč. závislostí na nealkoholových drogách  

Osoba nemůže být do zařízení přeložena ze zdravotnického zařízení. Osoba může být do zařízení 

přijata ze zdravotnického zařízení pouze po propuštění z tohoto zařízení do domácí léčby.  

Pokud to není možné jinak, lze osobu do zařízení přepravit přepravním bezinfekčním vozidlem pro 

osoby bez přístřeší, jehož koordinátorem je Centrum sociálních služeb Praha.  

Koordinátoři příjmu do zařízení 



Pro čas 8-15 hodin: Ludmila Tomešová 608 774 066 

Pro čas 15-18 hodin: Vratislav Faukner 605 310 255 

Pokud není možné opakovaně do 30 minut kontaktovat uvedené koordinátory, kontaktujte Martina 

Šimáčka na tel. 777 787 974. 


