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Klienti se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří využívají psa se speciálním výcvikem, mají 
právo na doprovod a přítomnost vodícího nebo asistenčního psa ve zdravotnickém zařízení  
za podmínky, že nejsou porušována práva ostatních klientů. 
 
Přítomnost psa při hospitalizaci: 

 majitel vodícího nebo asistenčního psa se v případě plánovaného přijetí k hospitalizaci předem 
domluví s přijímací kanceláří, která zajistí samostatný pokoj, 

 podmínkou je, že klient je schopen se o psa řádně postarat - obstarává krmení, venčení  
a veškeré ostatní potřeby (misky, krmení, sáčky na exkrementy), 

 není-li klient schopen se sám o psa postarat, zajistí si péči o psa osobou blízkou, 
 nemůže-li mít klient svého vodícího, či asistenčního psa trvale u sebe, jsou povoleny návštěvy 

dočasného opatrovníka psa, 
 zdravotničtí pracovníci mají zakázáno o psy pečovat.  

 
Vodící nebo asistenční psi mohou být v Sanatoriích Klimkovice přítomni za předpokladu dodržení 
těchto pravidel: 

 pobyt a pohyb psa je možný pouze u asistenčního nebo vodícího psa, který je čistý, 
ovladatelný, neobtěžuje, neštěká, nejeví známky agresivního chování, je zřetelně označen – 
má postroj, vestičku a doklad o příslušném výcviku, 

 pes se nesmí volně a bez dozoru pohybovat v žádné části Sanatorií Klimkovice (včetně 
venkovního areálu). 

 pes nemusí nosit náhubek, 
 při nástupu do Sanatorií Klimkovice majitel psa předloží na přijímací kanceláři  

 průkazku vodícího nebo asistenčního psa 
 platný očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině (s proočkováním psa proti vzteklině ne 

starším jednoho roku) a datem odčervení psa (v očkovacím průkaze musí být uvedeno 
odčervení - datum, přípravek)   

 potvrzení o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem 
 personál přijímací kanceláře je oprávněn, např. telefonicky u cvičitelského subjektu ověřit 

skutečnost, že se jedná o řádně certifikovaného vodícího nebo asistenčního psa, 
 při nástupu do Sanatorií Klimkovice předá majitel psa zdravotnickému pracovníkovi kontakt  

na osobu, která si v případě potřeby psa převezme. 
 
Hygienická a protiepidemická opatření  
Vždy po ukončení pobytu klienta na pokoji, ve kterém byl přítomen vodící či asistenční pes,  
se provede dekontaminace pokoje. Pokud by během pobytu došlo ke znečistění pokoje 
exkrementy, provede se dezinfekce, jako při kontaminaci ploch biologickým materiálem. 
 
UUssttaannoovveenníí  ttoohhoottoo  DDoommááccííhhoo  řřáádduu jsou závazná pro všechny klienty, které v Sanatoriích Klimkovice 
doprovází vodící nebo asistenční pes.  S tímto Domácím řádem je klient prokazatelně seznámen 
v den nástupu na přijímací kanceláři. Sanatoria Klimkovice si vyhrazují právo vodícího  
či asistenčního psa odmítnut nebo vykázat ze svého zařízení, pokud hrozí přímé ohrožení bezpečí  
a zdraví ostatních osob (agresivní chování psa) nebo při nedodržení výše jmenovaných podmínek. 
 

 
Vydáno 1. 12. 2015                         AquaKlim, s.r.o. - Sanatoria Klimkovice 

                                                                                                                              742 84 Klimkovice – Hýlov 

tel. 556 422 111 


