
 
PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ 

 
                                               
           DATUM:    1. 7. 2021 
 
    
Dle MO MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021 lze návštěvu na domov připustit v 

případě, že osoba navštěvující klienta prokáže splnění následujících podmínek: 

1. prodělala 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. byla očkována 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), 

3. absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru Sars-CoV-2 

s negativním výsledkem, 

4. absolvovala nejdéle před 72 hod. POC test na přítomnost viru Sars-CoV-2 

s negativním výsledkem, 

5. na místě a za přítomnosti zdravotní sestry podstoupí preventivní antigenní test 

určený pro samotestování a povolený MZDR k použití laickou osobu s negativním 

výsledkem, 

6. absolvovala v rámci povinného testování u svého zaměstnavatele nejdéle však před 

72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem a toto doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením. 

 

Testování v domově: 

Každý pátek v době od 12:30 -15:30 probíhá testování návštěvníků klientů našeho domova 

včetně dětí, v pracovně vrchní sestry. Test je proveden pouze osobě, která o to požádá, 

prokáže se platným průkazem zdravotní pojišťovny a splní podmínku, že NEBYLA 

TESTOVÁNA na jiném místě v posledních 7 dnech prostřednictvím zdravotnického 

pracovníka. O provedeném testu je osobě vydán mezinárodní certifikát.                                                               

 

       Jarmila Šimčíková – vedoucí domova 

NADĚJE, OBLAST ZLÍN 
VEDOUCÍ DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ 
 


