
 

ZÁSADY NÁVŠTĚV 
V DOMOVĚ PRO SENIORY V BYSTRÉM 

OD 7. 12. 2020 DO ODVOLÁNÍ 
 

Tato opatření jsou nastavena za účelem ochrany vašich příbuzných, prosíme vás o jejich dodržování. 

Opatření návštěv se řídí doporučeným postupem č. 17/2020 – Doporučení pro aplikaci krizového 

usnesení vlády a samotným krizovým usnesením Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020, dle 

doporučeného postupu MPSV k režimu návštěv č. 14 a provozními a technickými možnostmi 

poskytovatele. 

 

Návštěva, dle výjimky I.,3.,e Usnesení Vlády ČR č. 1264, bude umožněna, pokud se návštěvník 
podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, 
a to s negativním výsledkem, tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly 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 (originál či ověřenou kopii), a osoby, které 
během posledních 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom 
doklad (originál či ověřenou kopii). 

Postup testování v Domovech: 

1. Zdravotnický personál Domovů bude provádět odběr POC testem na přítomnost antigenu viru 
SARS COV-2 objednaným návštěvníkům, tento odběr se provádí výtěrem z nosohltanu. 

2. Návštěvník podepíše před provedením testu Čestné prohlášení, toto prohlášení slouží 
pro případnou kontrolu oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv. (Vytištěné Čestné prohlášení 
bude k dispozici před odběrovou místností). 

3. Návštěvník se na testování dostaví vždy tři čtvrtě nebo půl hodiny před zahájením objednané 
návštěvy, dle domluvy se sociální nebo administrativní pracovnicí. Místo testování (odběrová 
místnost) bude označeno.  

4. Výsledek testu bude k dispozici do 15-20 min. po odběru, po tuto dobu bude návštěvník čekat 
venku. 

 

1. Plánování návštěvy předem:  

a. Návštěvník si návštěvu u klienta REZERVUJE na KONKRÉTNÍ den a čas, dostatečně 
dopředu (nejlépe 48 hodin předem), na pondělí nejpozději v pátek v 11:00 hod., 
a to telefonicky. Návštěvu vždy domlouvá pouze osoba, kterou si klient při podpisu 
smlouvy určil jako důvěrnou, popř. opatrovník klienta. 

b. Plánování návštěv je možné výhradně na telefonním čísle 739 024 421 se sociální 
nebo administrativní pracovnicí, a to v pracovní dny po – pá od 9:00 do 11:00 hodin. 

2. Frekvence návštěv: 1 návštěva u klienta za týden až 14 dní, dle provozních možností zařízení 

3. Délka návštěvy: maximálně 45minut 

 



 

4. Návštěvníkem může být pouze: blízka osoba – opatrovník, důvěrná osoba, přímý rodinný 
příslušník, nejbližší osoba, v počtu maximálně 4 určených osob na klienta 

5. Počet návštěvníků: max. 2 osoby při jedné návštěvě 

6. Návštěvní doba: 
a. Pondělí až pátek (kromě svátků) v odpoledních hodinách od 14 do 16 hodin, výjimečně 

od 13 hodin (Začátek návštěvy vždy v celou, tj. 13:00, 14:00 nebo 15:00) 

 
7. Místo návštěvy: 

a. Návštěvní místnosti k tomu určené. 
b. Pověřený pracovník zavede návštěvníka na místo určené pro návštěvu. 
c. Návštěvník se nesmí samostatně pohybovat po zařízení. 
d. Po skončení návštěvy odvede pracovník návštěvníka k východu. 

8. Hygienické zásady: 
a. Před vstupem do Domova (v zádveří) bude návštěvníkům změřena tělesná teplota. 
b. Návštěvník bude používat Ochranné pomůcky: 

i. Sám si zajistí respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který bude 
používat po celou dobu návštěvy.  

c. Návštěvník použije dezinfekci na ruce v zádveří Domova, před vstupem do Domova. 
d. Návštěva si vydezinfikuje ruce. 
e. Návštěva odchází s pracovníkem za klientem. 
f. Návštěvník dodržuje odstup od ostatních návštěvníků a klientů minimálně 2 metry. 
g. Návštěvník má po celou dobu návštěvy nasazený respirátor tak, aby zakrýval ústa i nos, 

případně používá další ochranné pomůcky. 
h. Klient má po celou dobu návštěvy nasazenou jednorázovou roušku. 
i. Návštěvník s klientem neopouští návštěvní místnost. 
j. Klient ani návštěvník po dobu návštěvy nekonzumují potraviny ani nápoje. 

9. Každý návštěvník podepíše prohlášení: 
a. Před návštěvou potvrdí návštěvník svým podpisem, že: 

• Nemá, a v uplynulých třech týdnech neměl/a příznaky onemocnění COVID-19 – 
respirační potíže, zvýšenou TT nad 37°C, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta 
čichu a chuti, 

• nemá aktivní onemocnění COVID-19,   

• nesetkal/a se s nikým pozitivním na COVID-19, nebyla na něj nebo na jemu blízkého 
člověka z toho důvodu uvalena karanténa. 

 
b. Bude dodržovat hygienická opatření a výše uvedené Zásady návštěv v Domově (používání 

ochranných pomůcek, zákaz pohybu po Domově bez doprovodu personálu). 


