
Režim návštěv k 25.1. 2021 

Vážené rodiny a blízcí našich klientů, 

dovolte mi prosím, abych Vás informovala o obnovení možnosti návštěv od 25.1.2021. 

 

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu! Krizovým usnesením Vlády ČR č. 1264 ze 

dne 30.11. 2020, však došlo k rozšíření 

výjimky ze zákazu návštěv v domovech sociální péče a to od 5.12. 2020. 

Doposud 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. Výjimku 

posuzuje multidisciplinární tým domova v čele se sociální pracovnicí. Tuto výjimku 

potvrzuje ředitelka, nebo jí určená osoba. 

Rezervace takové návštěvy není nutná, stačí dohoda se sociální pracovnicí, či ředitelkou, nebo 

jí určenou osobou. 

Na základě nového usnesení Vlády ČR č.1264 ze dne 30.11. 2020 stanovuji, jako ředitelka 

organizace, NOVÁ pravidla pro návštěvy. 

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 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom 

doklad vystavený praktickým lékařem. 

c) Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu 

viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita 

domova dovolí. 

Návštěvní doba pro osoby uvedené v bodech a) a b) je možná denně, v době od 14 do 16 

hodin, v maximálním počtu osob 2 na jednoho klienta, délka návštěvy je možná 45 minut. 

Žádám tuto návštěvu oznámit předem na telefonním čísle 770 196 068 (Habrová) a 770 

171 526 (Pod lipami), ve dnech pondělí až pátek, od 12:30 do 15:30.  

Postup pro návštěvy uvedené v bodu c) 

• Zájemce o návštěvu je povinen, vzhledem k personálnímu zajištění testování, si 

rezervovat návštěvu předem, na telefonním čísle 770 196 068 (Habrová) a 770 171 

526 (Pod lipami), ve dnech pondělí až pátek, od 12:30 do 15:30. 



• Návštěva osob testovaných u nás v domově je umožněna ve 14:00 hodin. Prosíme 

návštěvy, aby se dostavily přesně ve 14 hodin v domluvený den. Respektujte 

prosím, že zdravotničtí pracovníci domova mají jiné úkoly. 

• Počet návštěvníků je omezen na jednu dospělou osobu k určitému klientovi týdně. 

• Doporučená délka návštěvy je 45 minut, počítáno od potvrzení negativního výsledku 

testu. 

• Návštěvník musí vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s údaji, které jsou nezbytné pro 

zadávání provádění testů a výsledků do evidence. 

• Provedení testu není zpoplatněno. 

• Osobám, jejichž výsledek antigenního testu bude pozitivní, nebude návštěva povolena 

a informace o pozitivním výsledku testu bude předána Krajské hygienické stanici. 

• 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. 

• Navštěvovaní klienti budou mít dle psychických i fyzických možností na ústech a nose 

ochrannou roušku. Rouška bude také, dle možností, nasazena klientovi, který bude 

přítomen návštěvě spolubydlícího na dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji. 

• Návštěvníci se při návštěvě zdržují pouze u klienta na pokoji, nevycházejí do 

ostatních společných prostor. 

Dovoluji si zdůraznit, že nejsme povinni testování návštěv provádět! Jsme však povinni 

provádět kontrolu návštěvníka, proto jsem, z personálních důvodů pro zajištění těchto 

kontrol, nucena omezit návštěvy pouze na dobu od 14:00 hodin do 16:00 hodin. 

Ošetřovatelskému domovu Praha 3 jde především o vstřícnost rodinám a snahu zajistit 

kontakt s rodinou našim klientům. Organizace a zajištění návštěvy našim klientům je dle 

současného nařízení a obzvláště pro zdravotní sestry, velice náročné. Zdravotní sestry tak 

musí skloubit každodenní péči o klienty s testováním Vás, návštěv. Z tohoto důvodu Vás 

prosím a žádám o shovívavost, pochopení, a především o dodržení všech nově nastavených 

pravidel. 

V Praze, 21.1. 2021                                            Petra Gabriel Lojdová, ředitelka organizace 

Publikováno: 21.1.2021 

 


