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  Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a 

dalších blízkých osob  
 

Zákaz návštěv se nově nevztahuje na:  

- osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním 

výsledkem,  

- osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření 

nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží 

o tom doklad či SMS (SMS nutno přeposlat na tel. číslo ZS). 

- na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a 

doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii). 

 

Návštěvní doba je denně od 9,00hod. do 18,00hod. po předchozím telefonickém objednání 

a za splnění výše uvedených podmínek. 

Bezplatné testování POC testy na přítomnost antigenu v zařízení je možné pouze 

v pracovní dny v době od 9,00hod. – 11,00hod. a od 13,00hod. do 14,30hod. po předchozí 

telefonické domluvě. 

V případě zájmu o návštěvu o víkendu s nutností testování v zařízení, je potřeba toto 

oznámit nejpozději do čtvrtka do 14:00. Testování o víkendu bude tedy probíhat pouze 

po předchozí tel. domluvě a to v době od 9:00 do 11:00 – zde je možno uskutečnit návštěvu 

i v odpoledních hodinách téhož dne.  

Telefonní číslo pro objednávání: +420 603 287 132 

Dětem, mladistvým a osobám, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeny na svéprávnosti 

POC testy v zařízení neprovádíme. 

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve 

stejném čase.  

Návštěvy musí mít svůj respirátor FFP2 bez výdechového ventilu, který si při vstupu do 

zařízení vyjmou z originálního obalu. Návštěva je povinna mít respirátor nasazený po 

celou dobu návštěvy. V případě porušení tohoto pravidla nebude další návštěva 

umožněna. 

Při vstupu do budovy si musí návštěva dezinfikovat ruce. 

Návštěvy budou probíhat primárně ve společných prostorách zařízení (chodby, jídelna) 

nebo v jednolůžkových pokojích.  
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Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji budou možné pouze v případě, že klient není schopen 

opustit pokoj. Lůžka budou zajištěna paravánem, tak aby návštěva byla oddělena od lůžka 

spolubydlícího klienta.  

Ve všech prostorách zařízení (pokoje, chodby, zahrada) jsou návštěvy povoleny při 

dodržování rozestupů min. 2 metry mezi různými osobami (klient, pracovník). Kontakt 

mezi klientem upoutaným na lůžko a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v 

odůvodněných případech. V průběhu návštěvy doporučujeme větrání místnosti či pokoje.  

Návštěva je povinna řídit se pokyny pracovníků. 
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