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NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY sv. Zdislavy 
ZMĚNY K 1. 9. 2021 

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich klientů, 

S potěšením Vám oznamujeme, že Ministerstvo zdravotnictví opatřením č.j. MZDR 32797/2021-

1/MIN/KAN zrušilo s účinností od 1. září 2021 mimořádné opatření týkající se omezení provozu 

zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.  

Zrušením uvedeného opatření došlo k rozvolnění v oblasti návštěv klientů pobytových sociálních 

služeb.  

Ode dne 1. 9. 2021 tak můžete své blízké navštěvovat téměř bez omezení (týká se frekvence návštěv, 

délky návštěvy, počtu osob, možnost návštěvy na pokoji klientů apod.) 

V platnosti pouze zůstává: 

1. Návštěva se musí prokázat buď: 

- platným dokladem o dokončeném očkování (14 dnů od ukončeného očkování),  

- nebo dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19 ve lhůtě do 180 dnů od prvního pozitivního 

testu, 

- nebo POC testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – nesmí být 

starší než 72 hod. (lze provést přímo v Domově na základě předchozí domluvy a za podmínky, že 

poslední antigenní test financovaný z veřejného pojištění proběhl více než před 7 dny), 

- nebo negativním vyšetřením RT-PCR – nesmí být starší než 7 dnů, 

- nebo negativním POC antigenním testem nebo jiným antigenním test provedeným 

v zaměstnání, ve škole (ne starší než 72 hod.) – nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o 

provedeném testu nebo písemné čestné prohlášení návštěvy, u dětí se dokládá prohlášením 

školy, nebo písemným čestným prohlášením zákonného zástupce, 

- nebo negativní samotest, kterým se návštěva otestuje na místě, tj. v Domově před zrakem 

personálu Domova (popř. testy, které mohou být provedeny laickou osobou).  

 

2. Po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách Domova platí povinnost návštěvy nosit 

respirátor bez výdechového ventilu, popř. chirurgickou roušku (ne látkovou). 

Ochranu nosu a úst je nutné nosit i přes testování a očkování. Osvobozeny od respirátorů a 

chirurgických roušek jsou dětí do 2 let věku. 
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Pokud se u Vás projevuje nachlazení, nebo jiné respirační onemocnění, nebo se 

jinak necítíte po zdravotní stránce dobře, žádáme Vás, abyste svou návštěvu 

zvážili a odložili. Stejně tak, prosím, zvažte svou návštěvu, pokud jste přišli do 

kontaktu s osobou nemocnou respiračním onemocněním nebo jste byli 

v posledních 14 dnech před návštěvou v zahraničí déle než 12 hodin.  

Ochrana našich klientů a Vašich blízkých je v rukou nás všech. Děkuji. 
 

 

 

S přáním pevného zdraví a příjemného babího léta  

Mgr. Daniela Horáková,  vedoucí domova  

     


