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SHRNUTÍ PLATNÝCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ  

OHLEDNĚ NÁVŠTĚV V NAŠEM ZAŘÍZENÍ  
ke dni 1. 6. 2021 

 

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich klientů, 
 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28. 5. 2021, č. j.:  

MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN, dochází od 1. 6. 2021 ke změnám v oblasti testování 

osob na přítomnost viru SARS-CoV-19. Toto opatření má dopad také na udělení 

výjimka ze zákazu návštěv v našem zařízení. 

 

Dochází k těmto změnám: 

Testovaná osoba od 1. června 2021 bude moci ze zdrojů veřejného zdravotního 

pojištění v jednom kalendářním měsíci využít vcelku až šest testů. Čtyřikrát v 

kalendářním měsíci může testovaná osoba požádat o provedení vyšetření na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 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, celkově max. 4krat v jednom kalendářním měsíci. A to pouze za podmínky, 

že nebyly testovány z veřejného zdravotního pojištění v jiném zařízení (samotesty do 

tohoto nespadají, lze se jimi testovat kdykoliv). 

 

Stále zůstává v platnosti omezení návštěv v našem zařízení (Mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11. května 2021, č. j.: MZDR 14597/2021-

2/MIN/KAN). Návštěvy jsou povoleny pouze za splnění podmínky, že se navštěvující 

osoba 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: 

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem v jiném zařízení a doloží o tom doklad. Samotesty 

nejsou možné. 
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b) Absolvovaly očkování proti onemocnění Covid-19 a předloží platný certifikát 

MZČR, a současně od aplikace první dávky očkovací látky (v případě 

dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dnů a ne více než 90 dní pokud 

nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 

uplynulo nejméně 22 dnů a ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá 

očkovací látka. V případě (jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů 

a ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění 

COVID-19 (doklad bude u nás okopírován a založen) 

c) prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 180 dnů od prvního 

pozitivního RT PCR vyšetření – nutný doklad 

 

Navštěvující osoba dále musí mít po celou dobu návštěvy ochranný prostředek 

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 

výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky 

(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. 

FFP2, KN 95). A to i osoby testované nebo očkované. Výjimka je pouze u dětí ve věku 

do dvou, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od 

dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), který brání šíření kapének (rouška). 

 

Dále je nutné dodržovat režimová opatření našeho Domova: 

- Návštěvy si musí rezervovat termín (mob.: 733 694 051) – jsou povoleny pouze 3-

4 návštěvy v jeden čas uvnitř zařízení, v případě, že návštěva probíhá venku, je 

možné povolit více návštěv najednou. 

- Návštěvy uvnitř budovy jsou omezeny časově: 30 min až 1 hod (v závislosti na 

aktuální situaci v Domově). 

- Uvnitř budovy jsou možné pouze dvě navštěvující osoby v rámci jedné návštěvy. 

 

Vycházky klientů mimo naše zařízení jsou povoleny a jsou bez omezení i pro 

neočkované klienty.  

 

S přáním příjemného nadcházejícího léta  

Mgr. Daniela Horáková   

    


