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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ VYDANÁ K 30. 6. 2020 ve vztahu k návštěvám 
v Domově sv. Zdislavy 

 

Vzhledem k nárůstu počtu osob k 30. 6. 2020, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na 

území Moravskoslezského kraje, zůstávají v platnosti některá omezení související 

s prevencí vstupu a šířené této nemoci v Domově sv. Zdislavy, a to do odvolání.  

Jedná se o tato opatření: 

 Návštěvy mají povinnost hlásit se u hlavního vchodu a ohlašovat svůj příchod dopředu 

(mob.: 733 694 051).  

U hlavního vchodu je desinfekční filtr, kterým návštěva musí projít. Návštěva nesmí 

vcházet jiným vchodem. 

 Návštěvě bude změřena tělesné teploty a bude zjišťován aktuální stav. 

Zjišťovat se bude především možný rizikový kontakt s osobou z rizikových oblastí MS kraje 

(oblasti měst Karviná, Orlová, Havířov, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Český Těšín, 

Jablunkov, Třinec, Bohumín),  

V případě naměření teploty nad 37 st., či možného kontaktu s rizikovou osobou, návštěvu 

není možné realizovat. 

 Každá návštěva (i pokud proběhne venku) si musí desinfikovat ruce!  

 Pokud bude návštěva probíhat ve vnitřních prostorách, musí mít roušku po celou dobu 

návštěvy! A musí projít desinfekčním filtrem. 

 Navštívený klient v případě proběhnutí návštěvy ve vnitřních prostorách bude mít 

roušku po dobu trvání návštěvy. 
 

Pokud se budete vyskytovat v rizikových oblastech MS kraje, prosíme, v zájmu našich 

klientů o přesunutí návštěvy o 14 dnů později, tj. po 14 dnech od pobytu v rizikové oblasti 

či kontaktu s osobou z rizikové oblasti. 

Riziková oblast: oblast Karviné, Havířova, Orlové, Frýdlantu n. Ostravicí, Frýdku-Místku, 

Českého Těšína, Jablunkova, Třince a Bohumína. 

 

      Za Domov sv. Zdislavy 

       Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova 
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Pro informaci: 

V platnosti od 29. 6. 2020 do odvolání je mimořádným opatřením č. 11/2020 Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, které nařizuje celému 

Moravskoslezskému kraji toto: 

- Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, 

ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, které brání šíření kapének, a to, ve 

všech vnitřních prostorách staveb, ve kterých dochází ke konání hromadných akcí 

s účastí nad 100 osob. 

- Zákaz pohybu a pobytu osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné bez 

ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to při kontaktu 

s klienty na vzdálenost. Mezi činnosti epidemiologicky závažné patří: výroba 

potravin, zpracování potravin, uvádění potravin na trh, výroba kosmetických 

přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, 

pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo 

rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže. 
 

 

         
  
 


