
Domov pod hrází, o.p.s., Pečice - Pečičky 25, 262 31 Milín 

Informace  

pro aplikaci návštěv od 13. 12. 2021 

 

Na základě aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného za účelem 

ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-

2 jsou od 13. 12. 2021 v naší organizaci omezeny návštěvy tak, že návštěvu lze připustit pouze za 

podmínky, že navštěvující osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a splňuje následující 

podmínky: 

- absolvovala nejdéle před 24 hodinami před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu 

viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to certifikátem; 

- absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy PT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to certifikátem; 

- byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, 

že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; 

- prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a uplynula u ní doba nařízené izolace a od 

prvního pozitivního POC testu na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží to certifikátem; 

 

Návštěvní hodiny:          pondělí až neděle  od 10:30 do 11:00 

      od 14:00 do 14:30 

      od 15:30 do 16:00 

 
➢ Každou návštěvu klienta zařízení je nutné telefonicky domluvit u sociální pracovnice na telefonním čísle 

725 524 765 a to od pondělí do pátku v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin. 

➢ Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou zakázány. 

➢ Délka návštěvy je stanovena maximálně na 30 minut. 

➢ Návštěvy jsou omezeny maximálně na dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.  

➢ Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy vlastní nepoužitou ochrannou pomůcku dýchacích cest, a 

to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Při vstupu do budovy a odchodu z 

budovy si bude dezinfikovat ruce.  

➢ Návštěvy klientů budou probíhat v zahradním altánu nebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti (jídelna 

zařízení), u zcela imobilních uživatelů na pokoji. 

➢ Pokud je to možné, vzhledem ke zdravotnímu stavu, klient v průběhu návštěvy používá roušku nebo respirátor. 

➢ Bude zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi navštěvujícími osobami a klientem. Kontakt mezi 

uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a co 

nejkratší dobu. 

➢ Návštěvy nebudou mít možnost použít sociální zařízení organizace. 

➢ Po dobu návštěvy klient ani navštěvující osoby nesmí konzumovat žádné potraviny (výjimku tvoří pouze podání 

tekutin klientovi ošetřujícím personálem).  

➢ V případě, že nebudou navštěvující osobou dodržována výše uvedená opatření, bude návštěva ukončena. 

 

 

Ing. Jitka Šperková, výkonná ředitelka                                                      Aktualizace ze dne 10. 12. 2021 


