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INFORMACE PRO KLIENTY A ZAMĚSTNANCE  

 AKTUALIZOVANÉ K 24.5.2021 

VYCHÁZKY 

• Od 17.5.2021 mohou odcházet z domova pro seniory všichni klienti a po návratu 

nemusí absolvovat karanténní opatření. 

• Po dobu vycházky je nutné používat respirátor.  

TESTOVÁNÍ: 

• Testování nemusí absolvovat osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené 

onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky 

onemocnění, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu 

neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.  

• Testování nemusí absolvovat osoby, které doloží, že od aplikace první očkovací látky 

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

• Testování nemusí absolvovat osoby, u nichž od aplikace první dávky očkovací látky 

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

• Frekvence testování - 1x za 5 dní.  

• V případě možných příznaků onemocnění COVID-19 požádejte zdravotní sestry o 

provedení testu, i když jste očkováni. 

NÁVŠTĚVY 

• Navštěvující osoba musí před zahájením návštěvy absolvovat RT-PCR vyšetření 

nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a doložit o tom doklad, 

nesmí být starší než 48 hodin.  

• Test nemusí předložit osoby, které mají vystavený certifikát o provedeném očkování 

proti onemocnění COVID-19.  

• Doklad o testování nemusí předložit osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené 

onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu 

neuplynulo více než 180 dní. Tuto skutečnost prokazují lékařskou zprávou. 

• Test nemusí předložit osoby, které doloží, že od aplikace první očkovací látky uplynulo 

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

• Test nemusí předložit osoby, u nichž od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo 

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

 



• Návštěva povolena v počtu 2 osob.  

• Na návštěvu již není nutné objednání. 

• Návštěvy jsou možné denně od 8:00 do 18:30 hodin. Z provozních důvodů 

nedoporučujeme návštěvy v době obědů – 10:30-13.00hod. 

• Vstup pouze s respirátorem, dezinfekce, změření teploty. Respirátor je nutný mít po 

celou dobu návštěvy, i v pokoji klienta. Děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek 

dýchacích cest. Děti od dvou do patnácti let věku, mohou mít i jiný ochranný 

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.   

NEBEZPEČÍ ONEMOCNĚNÍ COVIDEM-19 STÁLE TRVÁ, BUĎTE NA SEBE OPATRNÍ, 
DODRŽUJTE DOPORUČENÁ PRAVIDLA – RESPIRÁTOR, DEZINFEKCE RUKOU, ROZESTUPY, 
OČKOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
 
Bc. Jarmila Nováková, ředitelka organizace 


