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Desatero pravidel pro návštěvy  

 Návštěvy se řídí Usnesením Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1264 a Doporučenými postupy 

č. 17/2020 a č. 14/2020, které vydalo MPSV. 

 Návštěva je možná pouze po absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 

s negativním výsledkem, který u nás po dohodě můžete absolvovat. Tento požadavek se 

nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR 

vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, případně v době 90 dnů 

přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. 

 Z důvodu zajištění testování jsou pro návštěvu určeny pouze následující hodiny: 10:00 hod., 

11:00 hod., 14:00 hod. a 15:00 hod. 

 Svou návštěvu si předem domluvte s vedoucí služby nebo sociální pracovnicí dané služby, které 

pohyb návštěv na oddělení koordinují. Buďte prosím dochvilní a dodržujte dohodnutý čas 

návštěvy. Při zpoždění nebude možné Vám provézt test, a tudíž návštěvu nebude možné 

zrealizovat. 

 Při vstupu do Domova si vydezinfikujte ruce a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá 

ústa a nos respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu.  

 U recepce Vám rovněž bude změřena teplota a budete vyzváni k vyplnění Čestného prohlášení, 

které slouží pro případnou kontrolu oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv a pro případnou 

finanční kontrolu čerpání dotace z příslušného dotačního titulu. Pokud Vaše teplota bude 

přesahovat 37,0° C nebo pokud budou zjištěny jiné příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva 

povolena. 

 Návštěva je možná v počtu max. 2 osoby. Na jednu návštěvu je vyhrazeno cca 30 minut. 

Návštěvy probíhají přímo na pokojích. Po celou dobu návštěvy mějte prosím nasazen respirátor a 

dodržujte odstup.  

 Nevstupujte sami na oddělení. Vyčkejte u jeho vstupu na našeho zaměstnance, který Vás na pokoj 

doprovodí. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji bude zajištěna paravánem, tak aby byla 

oddělena od lůžka druhého uživatele.  

 Omezení návštěv se nevztahuje na opatrovníky a na návštěvu osoby v terminálním stádiu. Přesto i 

tyto návštěvy je třeba předem dohodnout. 

 V případě, že nutně potřebujete použít WC, je pro tuto skutečnost určeno WC v přízemí, v chodbě 

u jídelny. Využívejte prosím jen v krajním případě. 

 Návštěvy na odděleních, na kterých došlo k výskytu onemocnění COVID-19, nejsou povoleny 

vůbec. 

Děkujeme, že dodržujete všechna nastavená opatření. Chráníte tak především zdraví svých 

blízkých a přispíváte tak k tomu, že návštěvy v našem Domově je možné realizovat. 

Vedení Domova 


