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

Opatření ze dne 24.05.2021 
Organizace návštěv a vycházek v zařízení Domovinka        

1) NÁVŠTĚVY

Toto opatření vychází z mimořádného opatření MZ ČR : MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze 
dne 22.5.2021. Z důvodu zvýšené náročnosti na zjišťování příznaků či kontroly dokladů 
návštěv je stanovena i doba pro návštěvu klientů, tak abychom mohli zajistit péči klientům.  

Organizace návštěv od 24.května 2021:
 maximálně v počtu 2 osob k jednomu klientovi, 
 doba pro návštěvy od 13.30 hod. do 16.30 hod.,  
 návštěva - osoby doloží doklad:

◦ o tom, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u 
nich doba izolace podle platného mim. opatření MZ (14 dnů), nejeví žádné 
příznaky onemocnění, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-3 neuplynulo více než 180 dní, doložení lékařskou 
zprávou.

◦ že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, doložení 
potvrzením,

◦ že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a že od aplikace dávky očkovací 
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, 
ale ne více než 9 měsíců,  doložení potvrzením,

  Nadále platí, že se sledují u osob příznaky na COVID-19, tj. zvýšená teplota-měření 
  bezkontaktním teploměrem; dušnost a kašel-dotazy návštěvě. 

Návštěva - osoby jsou povinny:
 mít ochranu dýchacích cest (nos, ústa), min. respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez 

výdechového ventilu, nebo nanoroušku (viditelně označenou,
 dezinfikovat při příchodu i odchodu ruce,
 návštěvy dětí do 15 let jen výjimečně, 

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

Dle mimořádného opatření MZ ČR: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN bylo zrušeno opatření, 
které stanovovalo klienta po vycházce mimo areál otestovat a  "dát do izolace". 

Vycházky jsou povoleny, prosíme jen o zvýšený dozor na kontakty klienta mimo zařízení. 

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

Břeclav 24.05.2021


