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Vážení rodinní příslušníci, přátelé a blízcí našich klientů, 
 
v návaznosti na platná usnesení vlády ČR a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v oblasti 
omezení návštěv platí i nadále zákaz návštěv v našem zařízení. Můžeme však povolovat výjimky za zákazu 
návštěv. Návštěvy jsou možné za těchto podmínek: 

1. Návštěva klienta se prokáže platným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR  
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky (v 
případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací 
látky v případě (jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné 
příznaky onemocnění COVID-19 

2. Navštěvující osoby se podrobily před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS 
CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší než 48 hodin před návštěvou. Tento test může 
návštěva podstoupit na základě projeveného zájmu v našem zařízení. Pokud POC test na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2 podstoupí jinde, musí doložit o negativním výsledku doklad. Testy, které 
mohou provádět laické osoby, nejsou přípustné.   

3. Požadavek absolvování POC testu se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před 
zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a na osoby, které 
v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (90 dnů se 
počítá od data zjištění pozitivity onemocnění COVID-19). 

4. Na návštěvu mohou přijít pouze 2 osoby najednou, vč. dětí, po celou dobu přítomnosti musí návštěva 
používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez 
výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek 
dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének). 

5. V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit 
za podmínky, že návštěva dodržuje režimová opatření domova.  

6. Délka návštěvy je 30 min. Individuálně je možné domluvit delší čas.  
7. Termín návštěvy je nutné si dopředu rezervovat (mob. 733 694 051, nebo 730 575 975). 
 
VYCHÁZKY KLIENTŮ MIMO ZAŘÍZENÍ 

1. Klientovi, který absolvoval očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací 
látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, může být umožněna vycházka 
mimo areál zařízení bez nutnosti následné izolace a podstupování testování POC antigenními testy, 
pokud nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V průběhu vycházky však musí mít respirátor bez 
výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. 

2. U ostatních klientů nadále platí, že pokud půjdou na vycházku mimo areál zařízení, musí podstoupit 
izolaci a testování (bezprostředně po návratu musí být takový klient umístěn do oddělených prostor  
a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za 
další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou 
testů.) 

 
S přáním pevného zdraví 

 
Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova  

 
V Opavě dne 20. 3. 2021 


