
Aktualizovaný režim návštěv k 7.6. 2021 

Nadále platí, že výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud je klient domova: 

omezen ve svéprávnosti, je se zdravotním postižením, je v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (tuto výjimku potvrzuje ošetřující lékař), jeho 
psychický stav či sociální situace si vyžaduje návštěvu blízkých. Tuto výjimku potvrzuje ředitelka. 

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba: 

a) Absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním 
výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem. 

b) V době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený laboratoří či praktickým lékařem (počítáno 
ode dne odběru s pozitivním výsledkem). 

c) Předloží potvrzení o očkování první dávkou, kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, 
ale ne více než 90 dní pokud nebyla aplikována druhá dávka a u jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a samozřejmě očkovaná osoba 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Návštěvní doba pro všechny navštěvující osoby je možná denně, v době od 14 do 17 hodin, v maximálním počtu osob 2 na jednoho klienta. Všechny 
navštěvující osoby mohou přijít na návštěvu bez rezervace, osoby doloží potřebný doklad. Žádám všechny návštěvy, aby chodily hlavním vchodem a vždy se 
ohlásily službě u vchodu nebo o víkendu zdravotní sestře. 

V našem Domově již testování návštěv neprovádíme, poslední možnost testu je pátek 4.6. 2021. 

Návštěvníci jsou povinni používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez 
výdechového ventilu. Respirátor musí být originálně zabalený z důvodu průkaznosti již dřívějšího použití. Respirátor FFP2 budou mít i ti klienti, kteří nejsou 
očkovaní proti onemocnění Covid-19. 

V případě jakýkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat, 770 171 536. 

 

V Praze, 3.6. 2021                                                                                                                                                               Petra Gabriel Lojdová, ředitelka 

 

 



 


