Informace k návštěvám v pobytovém zařízení
Vážení blízcí našich uživatelů,
na základě legislativní úpravy platnosti RT-PCR a antigenních testů bychom
Vás chtěli informovat o nových pravidlech týkajících se návštěv v našem
zařízení, která jsou platná a účinná od 1. listopadu 2021.
Návštěvu lze vykonat, pokud osoba navštěvující uživatele splňuje alespoň
jednu z níže uvedených podmínek:
- Absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením
vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím
v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve
Sdělení MZ jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy
onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznávaných
národních certifikátů na internetových stránkách MZ ČR, které obsahuje
údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že od ukončení očkování
(jednodávkového nebo dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula
u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo
RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více něž 180 dní,
nebo
- ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření MZ nejdéle před 24 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato
skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením
zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Nadále zůstává zachována výjimka, kdy není nezbytné ani jedno z výše
uvedeného dodržet, jedná-li se o návštěvníky uživatele, který se nachází
v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Za těchto okolností se může návštěva do zařízení dostavit každý den od 13 do
16 hod. k služebnímu vchodu č. 2. V 16 hodin musí všichni návštěvníci zařízení

opustit, výjimku lze připustit jen ze závažných důvodů (schvaluje ředitelka nebo
vedoucí úseku sociální a zdravotní péče). Návštěva může proběhnou ve
společenské místnosti, na terase, v zahradě nebo v pokoji uživatele. V případě,
že se jedná o dvoulůžkový pokoj, mohou být u 1 uživatele na návštěvě v jednu
dobu přítomny pouze 2 osoby a pokoj bude rozdělen zástěnou. Návštěva se
nesmí pohybovat v části pokoje, kde žije jiný uživatel.
Pobyt uživatelů mimo zařízení je nutné z provozních důvodů domlouvat přímo
s pracovníky jednotlivých oddělení, kde uživatelé žijí.
Informace k testování návštěvníků
Naše zařízení momentálně neprovádí antigenní testy, ani nemůže z personálních
a technických důvodů kontrolovat bezprostřední testování návštěvníků před
vstupem do zařízení.
Osoby vstupující do domova musí splnit následující podmínky:
- Musí mít dýchací cesty chráněny vlastním novým respirátorem třídy
FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to po celou dobu
návštěvy. Pokud nebudou mít nasazený respirátor, bude návštěva
okamžitě ukončena.
- Vyplní a předloží požadované formuláře.
- Nesmí se po Domově volně pohybovat, vcházet do jiných pokojů a
provozoven. Návštěvám je vyhrazena toaleta ve vestibulu, proto nesmí
používat toalety, které jsou vyhrazeny uživatelům.
Návštěvy se nemohou uskutečnit u uživatelů, kteří jsou v lékařem nařízené
karanténě nebo izolaci.
Děkujeme, že respektujete výše uvedená pravidla.
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