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NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY sv. Zdislavy 
ZMĚNY K 9. 7. 2021 

 

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich klientů, 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. 7. 2021, č. j.:  

MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, upravuje od 9. 7. 2021 definici bezinfekční osoby (s plnou 

ochranou po očkování). Toto opatření má vliv také na udělení výjimky ze zákazu návštěv. 

Z tohoto důvodu aktualizujeme informace týkající se udělení výjimky ze zákazu návštěv a 

testování návštěv. 

 

Testování návštěv: 

Návštěvy se mohou testovat tímto způsobem: 

- RT-PCR vyšetření – nesmí být starší než 7 dnů (nutné doložit potvrzení  

o provedením testu) 

- POC antigenní test provedený v Domově – nesmí být starší než 72 hod. 

- POC antigenní nebo jiný antigenní test provedený v zaměstnání, ve škole (samotest nebo 

test, který lze provést laickou osobou) – nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o 

provedeném testu nebo čestné prohlášení (u dětí se dokládá prohlášením školy, nebo 

čestným prohlášením zákonného zástupce) 

- Samotesty, kterými se otestují na místě, tj. v Domově před zrakem personálu Domova 

(popř. testy, které mohou být provedeny laickou osobou)  

 

Osobám, které jsou otestovány způsobem popsaným výše a neprojevují se u nich v době 

návštěvy příznaky infekčního onemocnění, je udělena výjimka ze zákazu návštěv. 

 

Dále je návštěva povolena osobám, které: 

- byly očkovány proti onemocnění COVID-19 (u dvoudávkového systému očkování: 14 dnů 

od aplikované druhé dávky; u jednodávkového systému očkování: 14 dnů od očkování) 

- prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu skrze RT-PCR vyšetření 

neuplynulo 180 dnů 

 

Stále platí, že testovaná osoba od 1. června 2021 bude moci ze zdrojů veřejného 

zdravotního pojištění v jednom kalendářním měsíci využít vcelku až šest testů. Čtyřikrát v 
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kalendářním měsíci může testovaná osoba požádat o provedení vyšetření prostřednictvím 

POC antigenních testů, a to však nejvýše jedenkrát za sedm dnů. A dvakrát v tomtéž 

kalendářním měsíci vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-

PCR vyšetření. 

 

V praxi to znamená, že návštěvy se mohou v našem zařízení testovat POC antigenními testy 

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-19 nejvýše jedenkrát za sedm dnů, a dále za 

podmínky, že v uplanulé 7-dmi denní lhůtě nebyly testovány z veřejného zdravotního 

pojištění v jiném zařízení (samotesty do tohoto nespadají, lze se jimi testovat kdykoliv). 

 

Zůstává v platnosti: 

- Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření našeho zařízení.  

- Nadále platí povinnost návštěvy nosit respirátor bez výdechového ventilu po celou dobu 

návštěvy (i přes testování, i přes očkování). Respirátor nemusí být, pokud návštěva 

probíhá venku. Osvobozeny od respirátorů jsou dětí do 2 let věku, u dětí od 3 do 15  let 

věku postačí chirurgická rouška. 

- Návštěvy si musí rezervovat termín (mob.: 733 694 051) – 3-4 návštěvy najednou uvnitř 

(dle posouzení, zda se jedná o jednolůžkový pokoj, zda je volná společenská místnost, 

kaple), v případě, že návštěva probíhá venku, je možné povolit více návštěv najednou 

- Návštěvy uvnitř jsou omezeny časově: 30 min – 1 hod (v závislosti na aktuální situaci 

v Domově), uvnitř pouze dvě navštěvující osoby v rámci jedné návštěvy (individuálně lze 

povolit výjimku) 

- Návštěva klientů v terminálním stádiu – mírnější podmínky (lze ji připustit, pokud dodržuje 

režimová opatření našeho zařízení; návštěvy mohou být častější; delší, pokud se jedná o 

jednolůžkový pokoj; aj.) 

- vycházky klientů mimo zařízení nejsou omezeny, klienti mohou opouštět zařízení také na 

více dnů. 

 

 

 

S přáním příjemného léta  

Mgr. Daniela Horáková   

    


