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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DS ORLICKÁ 

AKTUALIZOVANÉ K 15.11.2021 

Dle aktuální platného Mimořádného opatření MZDR  jsou v našem 

Domově návštěvy možné, pokud osoba navštěvující uživatele 

prokáže, že splňuje následující podmínky: 

a) Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami (3 dny) RT-PCR 

vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem   

nebo 

b) Osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní 

test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem   nebo 

c) Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží 

národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o 

provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním 

certifikátu EU COVID, za podmínky že uplynulo nejméně 14 dní od 

dokončeného očkovacího schématu nebo 

d) Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, 

uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého 

antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní  nebo 

e) Osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro 

sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem. 

 

Navštěvující osoba musí použít ochranný prostředek dýchacích 

cest – respirátor. Respirátor je nutný mít po celou dobu 

návštěvy, tzn.i v pokoji klienta.  

Děti do 6 let,které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí mít 

ochranný prostředek dýchacích cest. 

Děti do patnácti let věku, mohou mít i jiný ochranný prostředek 

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

 



Ochranný prostředek dýchacích cest není domovem poskytován, 

z provozních důvodů neprovádíme ani testování návštěv. 

   Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na osoby, které nemohou mít ze závažných 
zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný 
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy 
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat 
lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, 
kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli 
ochranný prostředek dýchacích cest. 

 

Návštěva provede hned při příchodu do budovy dezinfekci 

rukou, bude jí změřena teplota (při teplotě 37,5C a vyšší nebude 

umožněn vstup). 

Návštěva je povolena v počtu 2 osob. 

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. 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE DO AREÁLU DOMOVA JE OMEZEN VJEZD 

VOZIDEL, K PARKOVÁNÍ POUŽÍVEJTE PARKOVIŠTĚ V OKOLÍ. 

VJEZD JE UMOŽNĚN POUZE K NÁSTUPU A VÝSTUPU KLIENTA. 

ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY NEPARKOVALY PŘED VJEZDOVOU 

BRÁNOU DO NAŠEHO OBJEKTU.  

 

PROSÍME O POCHOPENÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL. 
NAŠÍM CÍLEM JE OCHRÁNIT KLIENTY A ZACHOVAT 
PRÁCESCHOPNÝ PERSONÁL.  
 
Bc. Jarmila Nováková 
 ředitelka organizace 

 

  


