DOMOV PRO SENIORY ORLICKÁ A AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI,
příspěvková organizace, Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472773335, e-mail: info@orlicka.cz

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DS ORLICKÁ
AKTUALIZOVANÁ K 9.7.2021
Návštěvy v našem domově jsou možné bez objednání, ale stále je ještě třeba dodržovat
stanovená pravidla, která jsou stanovena v souladu s aktuálními usneseními Vlády ČR a
Ministerstva zdravotnictví ČR. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba
navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:
a) Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem.
b) Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
c) Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a toto doloží národním
certifikátem o provedeném očkování a od ukončení očkování uplynulo alespoň 14 dní:
d) Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního PCO
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu
neuplynulo více než 180 dní.
e) Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SAR-CoV-2, který je určen pro sebetestováni nebo je povolen MZ
k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem s negativním
výsledkem. Tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele.
f) Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením
zákonného zástupce nebo potvrzením školy.
g) Navštěvující osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor.
Respirátor je nutný mít po celou dobu návštěvy. 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.
h) Návštěva provede hned při příchodu do budovy dezinfekci rukou, bude jí změřena
teplota.
i) Návštěva je povolena v počtu 2 osob.
j) Návštěvy jsou možné denně od 8:00 do 18:30 hodin. Z provozních důvodů
nedoporučujeme návštěvy v době obědů, od 10:30-13:00 hodin.
PROSÍME O POCHOPENÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL. DĚKUJEME.
Bc. Jarmila Nováková
ředitelka organizace

