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Milí příbuzní a přátelé obyvatel Domu pokojného stáří,  
 
usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 rozšiřuje možnost výjimek ze zákazu návštěv 
v našem Domě pokojného stáří s platností od 16. 12. 2020.  
 

1. Vzhledem k našim lidským i prostorovým možnostem můžete navštívit Vašeho 
příbuzného za těchto podmínek: Návštěvu si telefonicky objednejte na číslech  
575 758 131 nebo 775 441 370 denně od 10 do 13 a od 15.30 do 18 hodin.  
 

2. Na návštěvu mohou přijít současně maximálně 2 dospělé osoby na dobu 
45 minut. Přijďte s časovým předstihem 15 minut. Návštěvy dětí do 18 let 
nejsou možné. Také není možné navštívit klienta, který je nakažený Covid-19, v 
karanténě nebo v izolaci pro onemocnění Covid-19.  

 V dopoledních hodinách od 10.00 do 11.00 hodin 

 V odpoledních hodinách od 13.00 do 16.00 hodin. 

 

3. Přineste si vlastní jednorázový ochranný plášť a respirátor FFP2 nebo 
KN95 v originálním balení, pokud nemáte, můžete si je zakoupit na recepci. 
Rukavice a návleky na obuv vám věnujeme.  

 

4. Musíme mít jistotu, že nejste nakažení Covid-19 – proto musí být zaručena 
jedna z těchto možností:  

 přinesete potvrzení od vašeho praktického lékaře, že jste v době 90 
dnů před dnem návštěvy prodělali onemocnění Covid-19.  

nebo  

 předložíte nám SMS zprávu z laboratoře, že jste nejdéle 48 hodin 
před zahájením návštěvy byli PCR testováni s negativním 
výsledkem. Do 7 pracovních dnů nám přinesete toto potvrzené 
písemně od vašeho praktického lékaře.  

nebo  

 necháte se zdarma otestovat naší zdravotní sestrou antigenním 
testem - výtěrem z nosohltanu.  

 
Usnesením vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 se ruší zákaz 
vycházení klientů.  
Ti mohou opustit domov za těchto podmínek: 

1. Vycházka nebude delší než 6 hodin,  
2. v průběhu vycházky budou používat respirátor FFP2 nebo KN95  
3. a bude uskutečněna v době mezi 9.00 – 17.00 hodin.  

Delší vycházky klientům nejsou povoleny z toho důvodu, že domov nemá kapacitu pro 
umístění klienta do oddělených prostor na 6-7 dnů. 
 
Jsme si vědomi toho, že výše uvedená opatření jsou složitá a omezující. Postupujeme 
však podle toho, co nám umožňují podmínky dané vládou, MPSV a MZ. Velmi si 
přejeme vyhnout se nákaze Covid-19 u našich obyvatel. Věříme, že tento zájem máme 
společný s Vámi a že nás chápete.  
Přeji Vám pevné zdraví a dobrou náladu!  
Kateřina Pivoňková, ředitelka pobočky Zlín 


