
 
 

 
 
Milí příbuzní a přátelé obyvatel Domu pokojného stáří,  
 
v souladu s usnesením vlády ČR č. 201 ze dne 26. 2. 2021 je organizace návštěv u klientů v Domě 
pokojného stáří stanovena takto.  
 
Návštěvu není potřeba se objednávat telefonicky! Na návštěvu našich klientů se můžete vydat kdykoliv, 
v jakémkoliv přiměřeném počtu a v čase od 10:00 do 17:00 hod.  
Rušíme tímto nutnost objednání návštěvy předem a to od soboty 20. 3. 2021. 

 
Vzhledem k nařízení vlády je návštěvu možné připustit za podmínky, že: 
 

 po celou dobu návštěvy budete mít nasazenou ochranu dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy 
FFP2 nebo KN 95 bez výdechového filtru a před vstupem do domu provedete hygienickou dezinfekci 
rukou. Respirátor si můžete zakoupit i u nás na recepci za 20 Kč  

 podrobíte se vyšetření před zahájením návštěvy POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-
2 a to s negativním výsledkem  

 prokážete se potvrzením před zahájením návštěvy o absolvování testu s negativním výsledkem na 
přítomnost antigenu viru SARS coV-2 metodou RT-PCR nebo POC testem provedeným výtěrem 
z nosohltanu ne starším než 48 hodin před zahájením návštěvy 

 prokážete, že jste osobou s prodělaným onemocněním v době 90 dnů přede dnem návštěvy 
a doložíte o tom doklad; 
 

Doklady o provedeném testu či prodělaném onemocnění předkládejte, prosím, automaticky na recepci. 
V případě, že nebude recepce k dispozici, předložte jej, prosím, zdravotní sestře.  

 
Pro Vaši potřebu provedení POC testu na stanovení přítomnosti antigenu SARS CoV-2 Vám bude k dispozici 
v prostorách recepce naše ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ MÍSTO v tuto dobu:   
PONDĚLÍ  od 13:30 – 15:30 hod. 
STŘEDA  od 13:30 – 15:30 hod. 
PÁTEK  od 13:30 – 15:30 hod. 

 
K provedení testu se není třeba objednávat. Je ale nutné počítat s trpělivostí v případě příchodu více osob 
najednou. V době provozu antigenního odběrového místa bude nutné dodržovat rozestupy, v případě 
zvýšeného zájmu o provedení testu je nutné počítat s tím, že budete muset chvíli vyčkat ve venkovních 
prostorách. 
Prvním testovacím dnem bude pondělí 22. 03. 2021 v době od 13:30 – 15:30 hod. 
V případě, že využijete možnost provedení testu u nás, bude nutné se prokázat platným průkazem pojištěnce 
před zahájením provedení testu a poskytnout osobní údaje v rozsahu trvalého bydliště a telefonního čísla za 
účelem povinného zaznamenání provedeného testu do národního Informačního systému infekčních nemocí. 
O provedeném testu Vám bude vystaven doklad s výsledkem. Tento doklad je přenosný (prokázat se jím 
můžete například i u zaměstnavatele nebo v jiných zařízeních) a pro účel návštěvy jej můžete použít 
opakovaně za dodržení podmínky, že test před návštěvou nebude starší než 48 hodin. 

 
Za spolupráci Vám děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.  

 
Jarmila Šimčíková, vedoucí Domu pokojného stáří 

 
 

NADĚJE, POBOČKA ZLÍN 
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ 
 


