AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY
7. 12. 2020 jsme aktualizovali pravidla pro návštěvy. Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11.
2020 a dále na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne 19. 8.
2020 stanovuje ředitelka DOMOVA U SPASITELE střediska Husitské diakonie tato pravidla pro
návštěvy pro období od 7. 12. 2020 po dobu trvání nouzového stavu (poté bude upraveno podle
dalších pravidel vyhlášených vládou a možností DOMOVA).
Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.
Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:
1. 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,
nebo
2. 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 nebo SMS, zaslaný
odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem,
nebo
3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem.
Návštěvní doba pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2 a 3 je denně v době 15.00 – 17.00 hod.
Rezervace se provádí pouze na test, ostatní návštěvy, které doloží doklady, mohou projít bez rezervace
za splnění níže uvedených dalších podmínek.
Rezervace termínu:
Zájemce o návštěvu si rezervuje termín provedení antigenního testu na tel. čísle 721 721 017 pouze
v čase 15.00 – 16.00h (kapacita je omezena kapacitou odběrového týmu). Respektujte prosím,
že zaměstnanci DOMOVA mají i jiné úkoly.
Termíny k provedení testů:
8.12.2020 14.00 – 14.45h
11.12.2020 14.00 – 14.45h
Další termíny pro testování budou průběžně zveřejněny.
K otestování můžete využít odběrová místa: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
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Postup pro návštěvy podle bodu 1:
1) Telefonická rezervace termínu testování.
2) Na návštěvu se dostaví v termín a hodinu dle dohody s personálem.
3) Vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test.
4) Před odběrem vyplní čestné prohlášení s informovaným souhlasem s provedením testu ve
všech bodech (obsah určilo MPSV a slouží jako doklad k proplacení ze strany MPSV tak,
aby ho návštěva mohla mít zdarma. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test
se neprovede a návštěva není umožněna).
5) Vyplní iniciály do potvrzení o negativitě testu. Potvrzení může využít následujících 48 hodin
v našem zařízení nebo i v jiném zařízení sociálních služeb, kam půjde navštívit blízkého.
6) Po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 15 minut).
7) Po sdělení negativního výsledku testu vydesinfikuje ruce, projde přes dezinfekční rohož, nasadí
respirátor a může odejít na návštěvu.
8) Děti NEMAJÍ žádnou výjimku z testování.
9) Respirátor si návštěva přinese vlastní a při vstupu do DOMOVA vybalí z originálního obalu
a umožní personálu kontrolu čistoty respirátoru.
10) Čestná prohlášení je možné stáhnout z webových stránek DOMOVA U SPASITELE a vyplnit
předem.
Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších
podmínek:
1) Vyplní zjednodušené čestné prohlášení ve všech bodech (vyjma těch, kteří vyplňují čestné
prohlášení s informovaným souhlasem před testováním).
2) K jednomu klientovi je možná návštěva maximálně dvou osob.
3) Návštěvu omezit na 30 min.

4) Doporučujeme max. 1 návštěvu za den.
5) Po dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý. Respirátor si
nesundávat a po celou dobu návštěvy bude chránit jak ústa tak nos.
6) V rámci možností dodržovat odstup 2 m od zaměstnanců DOMOVA, ostatních návštěv
a klientů. Bude-li to možné, bude tento odstup dodržován i vůči svým rodinným příslušníkům
z řad klientů.
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Upozorňujeme, že DOMOV U SPASITELE není povinen testování návštěv provádět, jde o vstřícnost
rodinám a snahu zajistit kontakt pro naše klienty a klientky. Organizování nás stojí mnoho úsilí
a značné náklady. Zdravotní sestry nemůžeme uvolňovat pro účely testování návštěv kdykoli, neboť
jejich náplní práce je především pečovat o klienty. Žádáme proto rodiny o trpělivost, včasnou rezervaci
a také její využití, dále klidné vyčkání před hlavním vchodem, absolvování všech procedur, které nám
byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy.
Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat
práceschopný personál.
Pokud návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá se procesům podrobit, musí
vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.
Dosud se nám podařilo klienty i personál ochránit před pozitivitou COVID-19 díky dodržování
přísných hygienických pravidel zavedených v DOMOVĚ a disciplíně personálu v osobním životě.
Budeme rádi, pokud i vy, jako návštěva klientů, budete dodržovat nastavená pravidla a tím přispějete
k zajištění bezpečného prostředí pro klienty, personál a minimalizujete šíření COVID-19.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Mgr. Milada Kochanová
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