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NÁVŠTĚVY V Domově sv. Zdislavy s platností od 12. 12. 2021 

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí obyvatel našeho Domova, 

epidemiologická situace v okrese Opava v souvislosti s onemocněním Covid-19 je stále nepříznivá, 

přesto jsme se rozhodli rozvolnit od 3. adventní neděle preventivní opatření v oblasti návštěv. 

Rozvolnění však bude postupné a nutné je, aby návštěvy respektovaly naše režimová opatření, která 

jsou popsaná níže.  

Toto rozhodnutí jsme udělali s ohledem na adventní čas a blížící se vánoční svátky, ale především 

s vírou, že budete velmi zodpovědní a před každou plánovanou návštěvou zvážíte svůj zdravotní 

stav, nebo možný rizikový kontakt s nakaženou osobou. V případě, že se nebudete cítit po 

zdravotní stránce nejlépe, a je jedno, zda jste očkovaní proti onemocnění Covid-19, nebo ne, 

odložte prosím svou návštěvu. Děkuji.  

 

Režimová opatření platná od 12. 12. 2021 

Je nutná rezervace předem na mobilním čísle 733 694 051. Bez rezervace předem nemůžeme 

návštěvu umožnit.  

Vzhledem k tomu, abychom zabránili větší kumulaci osob, musíme frekvenci návštěv korigovat, 

proto je možná, prozatím, pouze jedna návštěva za týden pro každého z vás, v max. počtu 2 osob 

na jedné návštěvě.   

Návštěvy na jednolůžkových pokojích probíhají přímo na pokoji. Návštěvy klientů na vícelůžkových 

pokojích budou probíhat buď ve společenské místnosti nebo kapli. 

Nezbytné je, aby návštěva měla po celou dobu nasazen respirátor bez výdechového ventilu. Týká 

se každé návštěvy – očkované, i neočkované. Pokud personál zjistí, že respirátor návštěva nemá 

nasazen po celou dobu návštěvy, bude to bráno jako vážné porušení režimových opatření Domova 

i mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a návštěva bude vykázána.  

Návštěvy se musí prokázat očkovacím certifikátem, prodělaným onemocněním Covid-19 

v posledních 180 dnech nebo negativním výsledkem PCR vyšetření, které není starší než 72 hodin. 

Děti do 12 let mají výjimku, musí však mít respirátor.  
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Návštěvě bude zdravotnickým personálem Domova změřena tělesná teplota a nutná je desinfekce 

rukou pod dohledem personálu. 

Vycházka mimo areál Domova jsou povoleny, návštěva tak nemusí proběhnout přímo v Domově. 

Prozatím není povolen odchod klientů do jiných domácností. Pevně věřím, že přes vánoční svátky 

bude epidemiologická situace příznivější a bude možné, abyste si své blízké vzali domů.  

 

Je možná změna režimových opatření a zavedení dalšího opatření u očkovaných osob. Případné 

změny Vám budou sděleny při rezervaci návštěvy.  

 

Děkuji moc za pochopení i za trpělivost, kterou jste doposud v oblasti omezených návštěv měli. 

Vše děláme v zájmu našich klientů a se snahou, abyste vánoční svátky mohli trávit spolu. 

 

Přeji všem pevné zdraví a poklidný adventní čas.  

                       

      Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova

       


