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Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků a dalších blízkých osob  
 

Návštěvy jsou povoleny:  
- osobám, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu v zařízení, a to s negativním výsledkem,  

- osobám, 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 vystavený 

schváleným testovacím místem,  

- osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom 

doklad.  

- osobám, které mají 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 uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací 

látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů 

 

Testování POC testy na přítomnost antigenu v zařízení: 
Bezplatné testování POC testy na přítomnost antigenu probíhá v úterý a pátek v době od 13,30hod. do 

15,30hod. ve vstupních prostorách CHDPS Hnojník po předchozí rezervaci.  

Rezervace jsou možné pouze na webových stránkách Charity Český Těšín www.ceskytesin.caritas.cz – 

záložka Odběrové a testovací místo COVID-19. 

Zájemce o testování je povinen s sebou donést vyplněný Formulář žadatele o bezplatné testování POC testy 

na přítomnost antigenu – viz níže. Zájemce o testování, který nepředloží správně vyplněný formulář, 

nebude otestován. 

Dětem do 5ti let POC testy v zařízení neprovádíme. 

Všem testovaným osobám bude vystaveno Potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz antigenu 

SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic České Republiky. 

Testování je pro pojištěné v ČR zdarma, v nutných případech zajistíme testování pro samoplátce za 

poplatek 350,-Kč. 

Testování se nemůže provést:  

- po onemocnění Covid-19, kdy od prvního pozitivního PCR nebo POC testu neuplynulo více než 90 dní;  

- po očkování, když po druhé dávce uplynulo více jak 14 dní a nejsou příznaky onemocnění Covid-19; 

- osobám, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test PCR s negativním výsledkem; 

- dříve, než 3 dny po posledním POC testu 
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Návštěvní doba: 

 
Návštěvní doba je denně od 9,00hod. do 17,00hod. za splnění výše uvedených podmínek. 

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě 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) nebo v jednolůžkových 

pokojích.  

Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji budou zajištěny 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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Formulář žadatele o bezplatné testování POC testy na přítomnost antigenu  

 Poř. číslo:                     čas:  

  

Jméno a příjmení   

Rodné číslo, datum a místo 

narození   

Zdravotní pojišťovna   

Bydliště   

Číslo dokladu (pas, OP)   

Telefon   

Email   

  
Poučení:   

testovaným osobám, které byly pozitivně testovány POC antigenním testem, nebo jejich 

zákonným zástupcům se nařizuje bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky 

oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, dětskému praktickému lékaři nebo 

poskytovateli zdravotních služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o 

poskytování pracovně lékařských služeb. V případě, že tuto skutečnost nelze oznámit žádnému 

z uvedených lékařů, oznámí tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici. 

  
□ souhlasím s poskytnutím osobních údajů, které budou použity k vykázání testování 

zdravotní pojišťovně a k zadání testování do systému ISIN 

  

□ byl jsem obeznámen s důvodem a způsobem provedení POC- antigenního testu, s postupem 

výkonu souhlasím a jsem si vědom možných rizik souvisejících s provedením uvedeného testu 

  

  
V Českém Těšíně                   dne:  

  

                   Podpis testované osoby:  

  
Podpis zdravotnického pracovníka, který test provedl: 
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