
Návštěvy v DD od 14.6.2021 

Návštěvy klientů probíhají na zahradě nebo na pokoji. 

Návštěva bude možná za podmínky, že osoby, které navštěvují 
klienta:  

a) osoba absolvovala nejdéle před 7dny RT-PCR test na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC 
antigenního testu 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 
I) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o 
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo 
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud 
nebyla aplikována druhá dávka,  

II)  II) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud 
byla aplikována druhá dávka, nebo  

III)  III) od aplikace dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a 
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění 
COVID-19.“ 



d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění 
COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví 
žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního 
pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,  

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který 
je určen pro sebetestování. S negativním výsledkem. 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování 
zaměstnanců nejdéle 72 hod. před návštěvou, 
s negativním výsledkem. Osoba doloží potvrzení od 
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením     

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala test, 
nejdéle 72 hod. před návštěvou 
  

• všechny osoby po dobu návštěvy používají ochranné 
prostředky dýchacích cest, kterým je respirátor dle 
příslušných norem (např. FFP2, KN 95).  

• návštěvy jsou umožněny prioritně ve venkovních 
prostorách Domova 

• klienta mohou navštívit 2 os/1den 
• Po-Pá od 9.15-16.30,     So-Ne od 13.30-16.00   

Opatření týkající se vycházek mimo DD: Vycházky uživatelů 
mimo areál jsou umožněny BEZ OMEZENÍ. Po návratu z 
vycházky nejsou nařízena žádná opatření.  

 


