
 
ZMĚNA PODMÍNEK TESTOVÁNÍ KLIENTŮ, ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚV 

DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ: 

- VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSTUPOVAT TESTOVÁNÍ POC-TESTY 

- ZMĚNA FREKVENCE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ 

- ZMĚNA ČASU VEŘEJNÉHO ODBĚROVÉHO MÍSTA PRO NÁVŠTEVY 

 
Dle  MO MZDR ze dne 22. května 2021, se s účinností ode dne 24. 5. 2021 mění podmínky 

testování klientů, zaměstnanců a návštěv klientů domova. Dle tohoto MO zaměstnanci 

a návštěvníci domova nejsou povinni podstupovat testování, v případě, že: 

1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba 

izolace, nejeví žádné příznaky COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu 

nebo POC antigen.testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více, 

než 180 dní; 

2. byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: 

a. od aplikace první dávky očkovací látky (v případě dvoustupňového 

schématu) uplynulo 22 dní (ale ne více, než 90 dní, pokud nebyla 

aplikována druhá dávka); 

b. od aplikace první dávky očkovací látky (v případě dvoustupňového 

schématu) uplynulo 22 dní (ale ne více, než 9 měsíců, pokud byla 

aplikována druhá dávka); 

c. od aplikace první dávky očkovací látky (v případě jednostupňového 

schématu) uplynulo 14 dní (ale ne více, než 9 měsíců) 

    
Dle MO MZDR ze dne 28. Května 2021, s účinností ode dne 1. 6. 2021 se mění podmínky 

testování pro klienty, zaměstnance a návštěvníky domova, kteří splňují podmínky pro 

preventivní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC 

antigenních testů: 

1. frekvence testování těchto osob je stanovena nejvýše jedenkrát za 7 dnů; 

2. v případě pozitivního výsledku POC antigenního testu je testovaná osoba povinna 

bezodkladně informovat o této skutečnosti registrujícího poskytovatele zdravotních 

služeb v oboru praktického lékařství, nebo v oboru praktického lékařství pro děti 

a dorost, příp. KHS; 

3. veřejné odběrové místo pro návštěvníky Domu pokojného stáří je stanoveno na 

každý pátek od 12:30 – 15:30 hod. v prostoru recepce. Po předchozí domluvě 

s vrchní sestrou, v opodstatněných případech, je možné domluvit jiný den i čas 

provedení testu. Týká se všech zájemců o tuto službu.   

DĚKUJI VŠEM ZA SPOLUPRÁCI A DODRŽOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MZDR. 

                                                                                        

Jarmila Šimčíková – vedoucí domova 

 

NADĚJE ZLÍN 
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ 


