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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ 

Platnost od: soboty 22. 1. 2022 

1. Režim návštěv se řídí níže uvedenými pravidly zařízení a tímto dokumentem: 

a. Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021 ve znění 
pozdějších aktualizací. 

2. Návštěva bude povolena osobě, která: 

a. Absolvovala nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na pří-

tomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (72 hodin je 

počítáno od odběru vzorku k vyšetření). Doklad se v zařízení neodevzdává. Předkládaný 

doklad musí být opatřen datem odběru, postačí SMS v mobilním telefonu. 

b. Výše uvedené platí pro děti od 1 roku věku. Děti do 1 roku věku se nemusí prokazovat 

žádným dokumentem. 

3. Návštěva opatrovníků a dalších osob v případech hodných zřetele (např. v terminálním stádiu 

klienta), postačí se prokázat dokončeným očkováním nebo prodělaným onemocněním v posled-

ních 180 dnech. Pokud opatrovník není očkovaný, požadujeme prokázání dle bodu 2., písm. a. 

4. Návštěvy jsou umožněny v době otevření recepce. 

5. Návštěva je povinna po celou dobu návštěvy používat vlastní osobní ochranné pomůcky 

dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 

Děti do zahájení povinné školení docházky nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti do 15 

let musí mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. 

6. Rezervace návštěv není prováděna. 

7. Četnost návštěv, jejich délka, ani počet osob, které mohou v jednu chvíli být na návštěvě u 

klienta, není omezena. 

8. Po celou dobu návštěvy (vč. prostoru recepce) jsou udržovány odstupy mezi různými osobami, a 

to minimálně 2 metry. Kontakt mezi klientem zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný 

jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu. 

9. Návštěvy jsou uskutečňovány v bytové jednotce klienta nebo venku, ne ve společných prostorech 

DPSN. 

10. Důrazně žádáme každého, kdo si je vědom, že přišel nebo mohl přijít do styku s nákazou COVID-

19, aby návštěvu zrušil a odložil po dobu nejméně 14 dní. 

11. Každý návštěvník je povinen při každé návštěvě vyplnit a podepsat formulář Čestné prohlášení 

v rozsahu těchto informací (včetně dětí, za které vyplňuje zákonný zástupce): 

a. o osobě návštěvy: jméno a příjmení, kontaktní telefon; 

b. o navštěvované osobě: jméno a příjmení klienta; 

12. Dále je návštěvník povinen strpět změření teploty bezkontaktním teploměrem, po celou dobu ná-

vštěvy používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy 

FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a před vstupem do budovy a při odchodu z ní provést 

dezinfekci rukou. 

13. Návštěvník je dále povinen informovat pracovníka recepce o svém odchodu ze zařízení. 

14. Zaměstnanci DPSN jsou oprávněni nevpustit do zařízení osoby, které mají tělesnou teplotou 

vyšší než 37 °C, s viditelnými příznaky respiračního onemocnění, osoby, které neprovedly při 

vstupu dezinfekci rukou, nepoužívají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně 

respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, nepředložily jedno z potvrzení z bodu 
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stavu a neprojevily tím souhlas s informacemi v něm uvedenými nebo porušují jakýkoli bod výše 

uvedených pravidel o návštěvách. 

15. Zaměstnanci DPSN jsou oprávněni s okamžitou platností ukončit návštěvu osob, které nedodržují 

výše uvedená nařízení. 

16. Upozorňujeme, že s ohledem na vývoj epidemické situace v zařízení může dojít k opětovnému zá-

kazu návštěv. V tomto případě informace bude vyvěšena na webových stránkách zařízení. Mož-

nost návštěv zůstane umožněna pouze u osob omezených ve svéprávnosti a u osob v terminálním 

stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

17. Návštěva klienta v preventivní karanténě (např. z důvodu zvýšené teploty, kašle) a u klienta v izo-

laci (z důvodu onemocnění COVID-19) je do doby, než je znám výsledek RT-PCR testu zakázána. 

O preventivní karanténě nebo izolaci je informována kontaktní osoba telefonicky. 

18. V průběhu návštěvy doporučujeme průběžné větrání bytové jednotky. 

19. Ubytování návštěvy v pokoji pro hosty není možné. 

20. Dále prosíme, věnujte pozornost také postupu Pravidla pro návštěvy klientů v terminálním stádiu, 

kteří onemocněli nemocí COVID-19 (umístěno na webu zařízení, na recepci a u vstupních dveří). 

 

 

 

 

Děkujeme za pochopení       Vedení DPS NADĚJE 


