
REMEDIA  PLUS z.ú., U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČ: 26276925

Opatření ze dne 19.11.2021
 

Omezení návštěv v Domovince od  22.11.2021

na základě mimořádného opatření MZDR14597/2021-5/MIN/KAN k ochraně 
veřejného zdraví.

1/ Tímto opatřením se omezují návštěvy v našem zařízení (§ 44 a § 50) 
uživatelů služeb tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba 
navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky (kašel, rýma, pocení, 
teplota...) onemocnění covid-19 a prokáže poskytovateli sociálních služeb, že
splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na 
přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) 
na přítomnost viru SARS CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem,
s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 
◦ a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo 

certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o
digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; 
▪ za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné 

potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou 
působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví; 
 písemné potvrzení musí obsahovat údaje:

◦ o očkované osobě, 
◦ podanému typu vakcíny, 
◦ datu podání vakcíny, 
◦ identifikaci osoby, která potvrzení vydala, 
◦ a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem 

přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování 
bylo provedeno  
i. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti 

covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení 
(ES) č. 726/2004, nebo

ii. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s 
patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento



léčivý přípravek zároveň schválen Světovou 
zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u 
ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního 
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

Výjimku o prokázání  výše uvedených bodů a) - d) nemusí dokládatvýše uvedených bodů a) - d) nemusí dokládat  dětiděti  dodo  
dovršenídovršení  12 let věku12 let věku..  

Zapomenutá a časově prošlá potvrzení dle bodu 1/ nebudou uznávána.   

2 / Osoba navštěvující uživatele může vykonat návštěvu za podmínky, že
 po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 
výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94% dle přísl. norem

 ochranu dýchacích cest musí mít i děti starší 3 let
 dezinfikuje si ruce při vstupu do zařízení a odchodu z něj, 

3/ Poskytovatel služby stanovuje i další režimové opatření pro osoby 
navštěvující uživatele pobytových služeb:

a) návštěva u klienta je umožněna současně maximálně 2 osobám
b) návštěvy jsou z důvodu ochrany klientů v zařízení časově omezeny na 

kontakt 30 minut,
c) souběžně jsou v daném čase možné návštěvy jen u dvou klientů  
d) vzhledem k malým prostorám budou návštěvy probíhat v době od 13.00-

16.00 hod. denně 
 na základě nahlášení termínu u vedoucí služby p. Kadlíčkové
 519  315 137 nebo  736 459 638, aby se snížilo riziko při potkávání s 

jinými návštěvami 

Opatření  1 - 2 pro kontakt s klientem platí i v případě, že klient opouští 
zařízení s rodinnými příslušníky: 

 důvod k odchodu ze zařízení je je třeba sdělit vedoucí či zdravotní 
sestře, 

 vzhledem k nárůstu počtu infikovaných osob covid-19 a ochrany 
všech klientů v zařízení 
◦ je možné opustit zařízení jen na ošetření či vyšetření k lékaři, a 

procházky po areálu a blízkém okolí 
◦ počet osob v kontaktu s klientem prosím omezte na co nejmenší 

počet 
◦ vycházky prosím přizpůsobte počasí a možnostem klienta v 

docházkové vzdálenosti od zařízení  



Navštěvující osoba je povinna spolupracovat se zdravotními sestrami a 
pracovníky v sociálních službách na zjištění podmínek k návštěvě klienta a dle
bodu 1 a na zajištění ochrany dle bodů 2 a  3.   

4/ Osobní návštěvu lze nahradit komunikací se svými příbuznými přes 
whattsapp: 

 775 897 764
 doporučená doba : 9-11  hod., 13-16 hod., 

pro lepší přípravu klientů na rozhovor lze domluvit dobu volání 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. 

Děkujeme za spolupráci při ochraně vašich blízkých.

Bc. Jarmila  Pěčková
Ředitelka společnosti

Břeclav 19.11.2021
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