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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 (včetně dětí), které absolvovaly nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření 

na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,  

- osobám, které v době 180 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 první dávky očkovací látky uplynulo v případě dvoudávkového schématu 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

b) od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo v případě dvoudávkového schématu 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,  

c) od aplikace dávky očkovací látky uplynulo v případě jednodávkového schématu 

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců  

- osobám, které se před zahájením návštěvy podrobí preventivnímu antigennímu testu určenému 

pro sebetestování, a to s negativním výsledkem 

- osobám, které absolvovaly testování zaměstnanců ve firmách nejdéle před 72 hodinami 

s negativním výsledkem a doloží potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení  

- osobám, které absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 ve škole nebo školském zařízení, a tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, resp. 

čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy 

 

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 

17,30hod. ve vstupních prostorách CHDPS Hnojník pouze 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, který není evidován v rezervačním 

systému, 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. 
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Testování se nemůže provést:  

- po onemocnění Covid-19, kdy od prvního pozitivního PCR nebo POC testu neuplynulo více než 180 dní;  

- po očkování, když po první dávce uplynulo více jak 22 dní; 

- pokud byl POC test proveden v posledních 6 dnech 

 

Návštěvní doba: 

 
Návštěvní doba je denně od 9,00hod. do 20,00hod. za splnění výše uvedených podmínek. 

Návštěvy ve vnitřních prostorách mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby (včetně dětí) 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 s výjimkou dětí 

do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do 

patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření 

kapének, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele. V případě porušení tohoto pravidla 

bude návštěva neprodleně vykázána. 

V případě návštěv klienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za 

podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

Při vstupu do budovy si musí návštěva dezinfikovat ruce a změřit teplotu. 

Návštěvy na vícelůžkovém pokoji budou zajištěny paravánem, tak aby návštěva byla oddělena od lůžka 

spolubydlícího klienta.  

Návštěva je povinna řídit se pokyny pracovníků. 
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