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AKTUÁLNÍ INFORMACE  
pro rodinné příslušníky ke dni 3. 12. 2020 

 

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich klientů, 

 

chtěli bychom Vás informovat o změnách v oblasti návštěv v našem zařízení.  

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 rozšiřuje výjimky ze zákazu 

návštěv v domovech pro seniory, a to od 5. 12. 2020.  

 

Zmíněné usnesení vlády umožňuje při splnění níže uvedených podmínek návštěvy klientů. 

 

PODMÍNKY NÁVŠTĚV 
1. Čestné prohlášení 

Každý návštěvník před každou návštěvou (ještě před samotným testem) musí podepsat 

čestné prohlášení, které Vám bude předloženo při příchodu. Bude minimálně obsahovat: 

souhlas s provedením testu POC (pokud se budete chtít otestovat v našem zařízení), jméno  

a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní údaje, výsledek testu, typ použitého testu, 

jméno klienta, ke kterému jdete na návštěvu, souhlas se zpracování osobních údajů. 

 

Obsah čestného prohlášení je nařízen výše zmíněným usnesením Vlády ČR. 

 

V případě, že si test necháte provést v našem zařízení, je doba archivace čestného prohlášení 

10 let. Pokud bude test proveden jinde, archivace bude po dobu 1 roku. 

 

2. Testování 

Návštěva bude umožněna: 

- Osobě, která se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu 

viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Test je nutné absolvovat nejpozději 48 

hodin před návštěvou a při každé další návštěvě opakovat. V případě, že test bude 

pozitivní, návštěva není možná a je nutné, abyste kontaktovali svého ošetřujícího 

lékaře pro další postup. 
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- Osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR 

vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním 

výsledkem a doloží o tom doklad 

- Osobě, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19  

a doloží o tom doklad v podobě originálu zprávy vydané ošetřujícím lékařem (popř. 

ověřenou kopii této zprávy). 

POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR vyšetření, je možné si nechat udělat 

na odběrových místech (např. pro plošné testování), u dalších poskytovatelů zdravotních 

služeb, včetně laboratoří.  

(Nejbližší odběrová místa: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení 

Krnov, p.o.; Fakultní nemocnice Ostrava) 

Testování je možné i v našem zařízení, je zde bezplatné, ale nemáme povinnost testovat, 

je to naše dobrá vůle (testování v našem zařízení souvisí s personální a administrativní 

zátěží a plněním dalších podmínek uložených MPSV a zdravotními pojišťovnami).  

Test se provádí výtěrem z nosohltanu, doba od provedení do výsledku testu je do 20 min. 

Po tuto dobu je nutné čekat mimo budovu Domova. Je možné přijít na test o den dříve, 

výsledek Vám zavoláme a nemusíte čekat.  

 

3. Povinnost nošení respirátorů 

Po celou dobu návštěvy je nutná ochrana dýchacích cest (nos, ústa), a to minimálně 

respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Uvedené respirátory si musíte 

opatřit sami, naše zařízení je nezajišťuje, a to ani za úplatu. Pro zaručení, že respirátor je 

nepoužitý, je nutné respirátor rozbalit z původního ochranného obalu před personálem 

Domova.    

Respirátor není možné sundat ani na okamžik! Používané antigenní testy nezaručují i přes 

svou vysokou citlivost a specificitu 100% správný výsledek.  

 

4. Režimová opatření  

Návštěvy se musí řídit nastaveným režimovým opatřením každého zařízení. V případě našeho 

zařízení se jedná o tato opatření: 

- Návštěvy jsou umožněny pouze v odpoledních hodinách, v době od 13:30 do 17 hodin, 

ve dnech Po-Ne. 

- Délka jedné návštěvy je 30 min čistého času (nepočítá se do něj doba testování).  

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/8b5cf084-2fab-4181-863b-b7549abce858/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/f986a0d1-cf01-414a-8b86-c797c9dc7e48/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/f986a0d1-cf01-414a-8b86-c797c9dc7e48/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/f240d6a1-e736-4736-b8ce-b6d13dd96282/
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- Je možná návštěva pouze 1 za týden (tj. jeden klient, jedna návštěva za týden). 

- Jsou možné pouze 3 návštěvy v jednom dni u různých klientů (tj. 3 návštěvy v Domově 

v jednom dni). 

- Návštěvu je nutné rezervovat min 1 den dopředu, při naplnění kapacity bude nutné 

zvolit jiný den návštěvy. Na jednom pokoji může proběhnout v jeden čas pouze jedna 

návštěva (v případě vícelůžkových pokojů). Rezervace na mobilním čísle: 733 694 051. 

V případě testování v našem zařízení, těsně před návštěvou, je nutné přijít min o 20 min 

dříve, než máte rezervovaný čas. 

- Počet navštěvujících osob u jednoho klienta je v počtu max. 2 osoby na jednu návštěvu. 

- Návštěva probíhá na pokojích klientů nebo ve společenské místnosti, v případě 

vícelůžkových pokojů je mezi návštěvou a ostatními klienty umístěna zástěna. 

- Návštěvě je změřena tělesná teplota (nevpuštění nad 37,5°C), musí si desinfikovat ruce. 

- Nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných 

příslušníků, resp. návštěvy. V případě klienta, který je upoután na lůžko, je kontakt na 

bližší vzdálenost možný pouze na nezbytnou dobu. 

- Nutné nesundávat respirátor – nic společně nekonzumovat a bohužel se při přivítání 

neobjímat a nelíbat.   

- V případě, že by některý klient byl pozitivní na onemocnění COVID-19, není u něj návštěva 

možná.  

- Návštěvy dětí nejsou možné. 

- Dle aktuální situace se může stát, že Vás vyzveme k oblečení jednorázového 

návštěvnického pláště a návleků na obuv, které obdržíte u nás za poplatek ve výši 

pořizovací ceny (cca ve výši 50,-Kč).  

Další informace:  

Vzhledem k tomu, že je předpoklad prodloužení nouzového stavu a vláda ČR prozatím nemá 

v úmyslu zmírňovat zákaz vycházení našich klientů mimo zařízení, musíme bohužel zmínit, že 

je velmi pravděpodobné, že návštěvy klientů v rodinách po dobu vánočních svátků nebudou 

možné. Předali jsme v této věci podnět a požadavek na zmírnění zákazu v době vánočních 

svátků na Ministerstvo práce a sociálních věcí přes Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. 

Nemůžeme však slíbit, že naše úsilí a snaha bude vyslyšena. Budeme Vás informovat, pokud 

se k tomuto něco dozvíme.  

Velmi neradi jakkoliv návštěvy omezujeme. Víme, jak jsou pro naše klienty i pro Vás důležité 

a potřebné.  Bohužel se musíme řídit platnými usneseními a krizovými opatřeními, které jsou 
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v době nouzového stavu vydávány. Prosíme Vás o dodržování všeho zde zmíněného (odstup 

2 metry, stálé krytí respirátorem apod.) – je to pro ochranu klientů. Děkujeme za pochopení. 

 

V případě, že byste rádi některé podmínky návštěv potřebovali vysvětlit blíže, můžete volat 

na mob.730 575 975 (vedoucí domova), nebo 733 741 434 (sociální pracovnice).  

 

I přes netradiční letošní rok, který je velmi náročný pro všechny, Vám přejeme pokojný 

adventní čas a příjemnou přípravu na nadcházející vánoční svátky s vírou a nadějí, že brzy 

bude lépe. 

 

     Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova  

       


