POKYNY PRO NÁVŠTĚVY V DSO OD 09.07.2021
Návštěvy jsou umožněny:
a) v budově
Pondělí–neděle: od 09:00 do 12:00 a od 14:15-20:00
Ve vnitřních prostorech je momentálně povolen přístup dětem od 2 let. Domácí mazlíčci jsou povoleni
b) v areálu zahrady
Pondělí–neděle: bez časového omezení, a to všem osobám. Rovněž platí nutnost negativního testu (nebo potvrzení o 180
dnů od prodělání nemoci). Domácí mazlíčci jsou povoleni.
Již není potřeba si domlouvat termín návštěvy u sociální pracovnice.
Na návštěvu za klientem mohou přijít současně v daný čas max. 2 osoby.
Vstup povolen v případě že:
a) Jsem očkován/a (dvou dávkové schéma) a mám národní certifikát – na recepci
odevzdejte kopii očkovacího průkazu. Vstup je povolen, pokud:
- uplynulo nejméně 14 dní od podání druhé dávky
b) Jsem očkován/a (jedno dávkové schéma) a mám národní certifikát– na recepci
odevzdejte kopii očkovacího průkazu/certifikátu. Vstup je povolen, pokud:
- uplynulo nejméně 14 dní od podání dávky
c)

Antigenní test POC jsem si zařídil – potvrzení o negativním testu odevzdáváte při
vstupu na recepci (testy i ze zaměstnání apod). Doporučujeme – pokud budete originál
ještě potřebovat, doneste kopii. Kopii lze zřídit i u nás za poplatek 2,- Kč. Test je platný
72 hodin.

d) Antigenní test POC chci u vás – testování v DSO momentálně neprovádíme. V případě
zájmu se můžete obrátit na zdravotní sestru A. Smyčkovou na tel. č.: 722 774 018, která
Vás může objednat k našemu praktickému lékaři MUDr. P. Walderovi, CSc. který zajistí
odběr i s potvrzením.
e) Mám RT-PCR test – pokud máte tento test s negativním výsledkem a pokud jste test
absolvovali 7 dní před zahájením návštěvy, nemusíte chodit na antigenní testy. Pokud
budete výsledek testu ještě potřebovat, doneste kopii.
f) Otestuji se sám na místě – osoba musí na místě podstoupit preventivní antigenní test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem.
g) Prodělal jsem COVID-19 – pokud jste v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělali
toto onemocnění, stačí doložit o tomto doklad (originál/ověřenou kopii). Donést můžete
i e-mail, který ověříme.
h) Mám SMS, ale nemám to písemně – před vstupem předložíte na recepci SMS
s negativním výsledkem a předložíte obsluze recepce Váš OP, pro ověření totožnosti.

Před vstupem do budovy – recepce:
- Nasaďte si vlastní respirátor FFP2 nebo KN95 (musí být nasazen po celou dobu
návštěvy), respirátor musí být bez výdechového ventilu, možnost zakoupení na místě u
obsluhy recepce
- Výjimku mají dětí do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,
a s výjimkou dětí od 2–15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
- Použijte dezinfekci na ruce (při příchodu a odchodu z DSO)
- Předejte originál/kopii POC nebo PCR testu obsluze recepce nebo platný národní
certifikát o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID – 19 (180 dní)
- Nechte si změřit teplotu (u teploty 37,1 °C a výše nebude vstup povolen)
- Vyplňte Čestné prohlášení a odevzdejte obsluze recepce.
„Návštěva v zimní zahradě“
Pokud z nějakého důvodu nemáte test na COVID-19 (plné termíny odběrových míst
apod.), nabízíme pro návštěvy klientů na budově D1 využití „návštěvy v zimní
zahradě“. Jedná se o místnost, která je rozdělena plexisklem a vybavena komunikačním
zařízením, je tedy zabráněno případnému přenosu nákazy. Místnost je určena pro
částečně a plně mobilní klienty.
-

Provozní doba této místnosti pondělí až neděle,
V těchto časech: od 10:00 do 11:00 a 14:15 – 20:00 hodin
Počet osob maximálně 3
Děti nemají zákaz
Domácí mazlíčci jsou povoleni
V jeden čas mohou probíhat současně návštěvy od dvou klientů/rodin
Vyplňte Čestné prohlášení a odevzdejte jej obsluze recepce
Jděte po vyznačené trase a řiďte se pokyny pro obsluhu komunikátoru, které jsou
v místnosti
Vyčkejte příchodu Vašeho blízkého

Doporučujeme návštěvám, aby v případě projevu příznaků onemocnění neohrožovali
třetí osoby v areálu domova.

Při nedodržování podmínek pro návštěvy a hygienických opatřeních DSO si vedení
domova vyhrazuje možnost ukončení návštěvy. Žádáme proto rodiny o shovívavost, klidné
vyčkání na recepci a absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a
ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je umožnit vzájemné setkání rodin a klientů
a zároveň ochránit všechny klienty a zaměstnance před nákazou COVID-19.
Seznamy odběrových míst najdete k dispozici na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznamodberovych-center
Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.
TATO PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY JSOU V SOULADU S PANDEMICKÝM
ZÁKONEM
A
MIMOŘÁDNÝM
OPATŘENÍM
MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ Č. j: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN a MZDR 1595/20216/MIN/KAN.

