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Opatření ze dne 08.06.2021  

Organizace návštěv a vycházek v zařízení Domovinka         
 

 

1) NÁVŠTĚVY 

Toto patření vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Dne 7.6.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádná opatření č.:  

• 14597/2021-3/MIN/KAN, kterým se upravuje režim návštěv v sociálních zařízeních,  

• 15757/2021-53/MIN/KAN, kterým se upravuje režim používání ochranných 

prostředků dýchacích cest, 

 

Organizace návštěv od 8.června 2021: 

• doba pro návštěvy od 13.30 hod. do 16.30 hod.,   

• dotazy na příznaky u návštěv na COVID-19, tj. zvýšená teplota-měření  

bezkontaktním teploměrem; dušnost a kašel 

• mít ochranu dýchacích cest v interiéru (nos, ústa), min. respirátor třídy FFP2 nebo 

KN95 bez výdechového ventilu, nebo nanoroušku (viditelně označenou), 

• dezinfikovat při příchodu i odchodu ruce, 
 

• Zdravotní sestra se ptá se návštěv/osob: 

◦ kdy byl naposledy provedený test s negativním výsledkem: 

▪ PCR test je platný maximálně 7 dní, 

▪ POC antigenní test maximálně 72 hodin (3 dny), 

◦ zda je osoba očkovaná: 

•  22  - 90 dní od prvního očkování ve dvoudávkovém schématu, pokud 

nebyla aplikována druhá dávka, 

• od aplikace první dávky očkovací látky ve dvoudávkovém schématu 

neuběhla doba 9 měsíců v případě aplikace druhé dávky,  

• od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uběhlo 

nejméně  14 dní. ale ne více než 9 měsíců, 

◦ zda osoba prodělala onemocnění Covid-19: 

▪ zda měl laboratorně potvrzené onemocnění, nutný doklad o provedeném 

pozitivním testu na Covid-19 s datem, 

▪ zda uplynula doba izolace (min.14 dnů, pokud je bez příznaků), 

▪ nesmí uplynout více než 180 dní od laboratorně potvrzeného pozitivního testu 

na  Covid-19,       
 

◦ Pokud osoba nesplňuje výše uvedené body, tak: 

◦ podstoupí na místě preventivní antigenní test, POKUD BYLA  TESTOVANÁ 

osoba více jak před 72 hodinami a méně než před sedmi dny, tak se provede 

antigenní test I-chromou,   

◦ doloží v rámci povinného testování zaměstnanců jiné potvrzení od 

zaměstnavatele či čestné prohlášení,  ne starší 72 hod.,  
 

Nadále platí nahlašování termínů návštěv vedoucí Domovinky p. Kadlíčkové 

 519  315 137 nebo  736 459 638.  

 



Osobní návštěvu lze nahradit komunikací se svými příbuznými přes whattsapp:  

• 775 897 764, 

• doporučená doba : 9-11  hod., 13-16 hod.,  

• lze domluvit u p. Kadlíčkové 519 315 137 nebo 736459 638 

Mimo tuto doporučenou dobu je možné, že z důvodu vytíženosti pracovníků v péči o klienty 

budete déle čekat, prosíme o strpení.  

 

 

2) VYCHÁZKY 

 

Požadavky na vycházky klientů, termíny, prosím nahlašujte vedoucí Domovinky p. 

Kadlíčkové  519  315 137 nebo  736 459 638.  
 

 

Děkujeme za pochopení, vaši trpělivost a vstřícnost, pomáháte nám tím chránit vaše příbuzné. 

 

 

 

 

Bc. Jarmila  Pěčková 

Ředitelka společnosti 
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