
 

ZÁSADY NÁVŠTĚV 
V DOMOVĚ PRO SENIORY V BYSTRÉM A V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V POLIČCE 

OD 22. 11. 2021 DO ODVOLÁNÍ 

Tato opatření jsou nastavena za účelem ochrany vašich příbuzných, prosíme vás o jejich dodržování. 

Opatření návštěv se řídí mimořádným opatřením č.j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, organizačním 

opatřením VZP ČR, doporučeným postupem č. 14/2020 a č. 1/2021 a provozními a technickými 

možnostmi poskytovatele. 

 .................................................................................................................................................................... 

Návštěva je umožněna: 

• Osobě, která se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru 

SARS CoV-2 provedený zdravotnickým pracovníkem, a to s negativním výsledkem, 

• nebo absolvovala nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo 

nejpozději 24 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS 

CoV-2 s negativním výsledkem provedený zdravotnickým pracovníkem a doloží o tom doklad 

(tj. certifikát o provedení testu z registrů Ministerstva zdravotnictví), 

• nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 

dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 

SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-

19, 

• nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom 

doklad. 

Dětem do 12 let bude návštěva umožněna: 

• pokud podstoupí na místě před pracovníkem Domova certifikovaný antigenní test, který je 

určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití laickou 

osobou, a prokáže se negativním výsledkem, 

• nebo pokud doloží potvrzení o testování ve školském zařízení provedeným max. 24 hod před 

návštěvou. 

Postup testování v Domovech: 

1. Zdravotnický personál Domovů, bude provádět odběr POC antigenním testem na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 objednaným návštěvníkům, tento odběr se provádí výtěrem 

z nosohltanu. 

2. Návštěvník podepíše před provedením testu Čestné prohlášení, toto prohlášení slouží 

pro případnou kontrolu oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv. 

3. V Poličce probíhá testování v úterý ve 13:30 - 13:45 a ve 14:30 - 14:45 hod., v Bystrém probíhá 

testování ve čtvrtek od 14:30 - 14:45 hod. Místo testování bude označeno. 

4. Výsledek testu bude k dispozici do 15-20 min. po odběru, po tuto dobu bude návštěvník čekat 

ve venkovním prostoru před zařízením. 

Cena antigenního testu včetně DPH je 200 Kč. 

 .................................................................................................................................................................... 



 
 

1. Plánování návštěvy předem:  

a. návštěvník si návštěvu u klienta REZERVUJE na KONKRÉTNÍ den a čas, dostatečně 

dopředu (nejlépe 48 hodin předem), na pondělí nejpozději v pátek v 11:00 hod., 

a to telefonicky. 

b. Objednání návštěvy je možné výhradně na tomto telefonním čísle se sociální 

nebo administrativní pracovnicí, a to v pracovní dny – po-pá 9:00 – 11:00 hodin:  

i. Bystré – 739 024 421 

ii. Polička – 603 298 669 

2. Frekvence návštěv: 1 a více návštěv u klienta za týden, dle provozních možností zařízení 

3. Délka návštěvy: 45minut 

4. Návštěvníkem může být pouze: blízka osoba – opatrovník, důvěrná osoba, přímý rodinný 

příslušník, nejbližší osoba, v počtu maximálně 4 určených osob na klienta 

5. Počet návštěvníků: je omezen na dvě osoby + dvě děti do 12let věku (může být udělena výjimka 

v počtu osob s ohledem na např. zdravotní stav klienta, nebo příležitost). Při vstupu 

do dvoulůžkového pokoje je počet osob omezen na dvě osoby – v případě návštěvy s dětmi nebo 

v případě návštěvy více osob se návštěva koná venku nebo v návštěvní místnosti.  

6. Návštěvní doba: 

a. BYSTRÉ – v pracovní dny PO, ÚT, ČT, PÁ v odpoledních hodinách od 14-16 hodin, (začátek 

návštěvy vždy ve 14:00 nebo 15:00 hod.) 

b. POLIČKA – v pracovní dny ÚT, ČT, PÁ, v odpoledních hodinách od 13-16 hodin, (začátek 

návštěvy vždy ve 13:00, 14:00 nebo 15:00 hod.) 

c. V případě, že se návštěvník nemůže dostavit v uvedené návštěvní dny a časy, je možné 

domluvit se individuálně – prosíme však návštěvníky, aby co nejvíce využívali určených 

návštěvních dnů. 

7. Místo návštěvy: 

a. Návštěvní místnosti k tomu určené. 

b. Venkovní prostory. 

c. Jednolůžkové pokoje. 

d. Dvoulůžkové pokoje (pokud to umožňuje prostor a pokud souhlasí spolubydlící klienta). 

• Pracovník zavede návštěvníka na místo určené pro návštěvu. 

• Návštěvník se nesmí samostatně pohybovat po zařízení, zvolí jedno místo pro celou dobu 

návštěvy. 

• Po skončení návštěvy odvede pracovník návštěvníka k východu. 

• U dvoulůžkového pokoje je prostor ohraničen paravánem a po celou dobu návštěvy je místnost 

větrána. 

 

8. Hygienické zásady (platí pro všechny osoby, včetně dětí): 

a. Před vstupem do Domova (v zádveří) bude každému návštěvníkovi změřena tělesná 

teplota. 



 
 

b. Návštěvník si sám zajistí čistý respirátor: 

i. minimálně třídy FFP2 bez výdechového ventilu, který bude používat po celou dobu 

návštěvy. 

c. Návštěvník si v zádveří Domova vydezinfikuje ruce a případně si obleče další ochranné 

pomůcky (plášť, rukavice). 

d. Návštěvník vyčká příchodu pracovníka, který ho odvede za klientem. 

e. Návštěvník dodržuje odstup od ostatních návštěvníků a klientů minimálně 2 metry. 

f. Návštěvník má po celou dobu návštěvy nasazený respirátor tak, aby zakrýval ústa i nos, 

případně používá další ochranné pomůcky. 

g. Doporučujeme, aby klient měl po celou dobu návštěvy nasazenou jednorázovou roušku. 

h. Návštěvník s klientem neopouští místo návštěvy. 

i. Klient ani návštěvník po dobu návštěvy nekonzumují potraviny ani nápoje. 

 

9. Každý návštěvník podepíše prohlášení: 

a. Před návštěvou potvrdí návštěvník svým podpisem, že: 

• Nemá, a v uplynulých 14 dnech neměl/a příznaky onemocnění Covid-19: respirační 

potíže, zvýšenou TT nad 37 °C, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta čichu 

a chuti, 

• nemá aktivní onemocnění Covid-19, 

• nesetkal/a se s nikým pozitivním na Covid-19, nebyla na něj nebo na jemu blízkého 

člověka z toho důvodu uvalena karanténa,  

• během uplynulých tří týdnů nepobýval/a v zemích s vysokým rizikem nákazy dle 

MZČR. 

b. Bude dodržovat hygienická opatření a Zásady návštěv v Domově (používání ochranných 

pomůcek, zákaz pohybu po Domově bez doprovodu personálu, aj. viz zásady návštěv). 

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu 

nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně. 


