
Návštěvy v Domově pod Vinnou horou od 1. 8. 2021 

Na základě Mimořádného opatření MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN a MZDR 16214/2020-

6/MIN/KAN ze dne 19. 8. 2020 a MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze 7. 6. 2021 a 1595/2021-

6/MIN/KAN nastavujeme tato pravidla pro návštěvy platné od 1. 8. 2021.  

Návštěvy budou probíhat: 

Pondělí – neděle odpoledne od 13:30 do 17:00 hodin 

- Každého uživatele můžou navštívit max. 2 osoby, včetně dětí. Děti do 2 let věku 

nemusí mít ochranu dýchacích cest, od 2 let věku již musí mít ochranu dýchacích cest, 

postačí chirurgická rouška. 

TESTUJEME V ÚTERÝ A PÁTEK  OD 13:30 DO 14:00 HODIN 

Všeobecné podmínky uskutečnění návštěvy: 

- Navštěvující osoba si donese vlastní nepoužitý respirátor typu FFP2 či KN95 bez 

výdechového filtru a jednorázové rukavice.  

- Navštěvující osobě bude změřena teplota. Při TT nad 37°C nebude návštěva 

umožněna. 

- Navštěvující osoba vyplní čestné prohlášení, popř. informovaný souhlas s provedením 

testu. 

- Návštěva se uskuteční v časovém horizontu max. 60 minut. V době návštěvy nebudou 

podávány informace o zdravotním stavu klientů – tyto si prosím vyřiďte telefonicky, 

jak běžně činíte, či si dohodněte schůzku. 

Ochranné pomůcky je povinen návštěvník používat po celou dobu návštěvy! 

Pokud je to možné, dodržujte minimálně 2 metry rozestup od uživatele, využijte 

maximálně venkovních prostor. 

Návštěva bude umožněna pokud: 

- Absolvovala nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo 

nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým 

centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem, nebo 

- v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala laboratorně potvrzené onemocnění 

COVID-19, doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo 

- má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a 

od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 

dnů, a nejeví žádné příznaky onemocnění. Tento certifikát doloží.  



Osoby, které nemají výše uvedené doklady, se před zahájením návštěvy: 

- podrobí POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

zdravotnickým personálem domova - test nemůže být proveden, pokud byl test 

proveden jinde v době kratší než 7 dnů; 

- vyčká cca 10 minut na výsledek testu a v případě, že bude výsledek testu 

NEGATIVNÍ, může se návštěva uskutečnit. V případě POZITIVNÍHO TESTU se 

návštěva neuskuteční, návštěvník informuje svého ošetřujícího lékaře. 

Pro urychlení formalit přikládáme čestná prohlášení, která si již můžete vyplnit a podepsat s 

předstihem.      U dětí od 15 do 18 let musí být čestné prohlášení podepsáno jeho zákonným 

zástupcem. 

1. Čestné prohlášení – navštěvující osoba testována nejpozději 72 hod. před zahájením 

návštěvy POC testem nebo 7 dnů RT-PCR testem: 

PROHLÁŠENÍ  ne starší 72hod._7 dnů.pdf 

 

2. Čestné prohlášení – navštěvující osoba prodělala onemocnění Covid-19 ne víc jak 

180 dnů před zahájením návštěvy: 

PROHLÁŠENÍ prodělal COVID 180 dní.pdf 

 

3. Návštěvník má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti 

onemocnění Covid-19, nebo kartičku s datem vpichu druhé dávkou očkovací látky 

proti onemocnění Covid-19 a od této uběhlo nejméně 14 dnů. 

PROHLÁŠENÍ vystavený certifikát o očkování (2. dávka).pdf 

 

Žádám všechny návštěvníky, rodiny a blízké, aby respektovali naši vstřícnost a 

úsilí, které jsme vyvinuli, aby mohly být návštěvy uskutečněny. Procedury, které 

musíte absolvovat, nám byly uloženy orgány státní správy. V případě, že se 

návštěva odmítá podrobit režimu našich návštěv, musí vyčkat úplnému rozvolnění 

návštěv vládou a orgány státní správy. Do domova nebude vpuštěna.  

 

 Mgr. Marcela Mikulová v.r. 

 ředitelka 

 

 

V Hlučíně 29. 7. 2021 
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