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Opatření ředitele Domova č.3/2020 
 

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí 
krizového opatření (dále jen „nařízení“), stanovuji tímto opatřením tyto 

podmínky pro návštěvy klientů Domova pro seniory v Perninku, p.o. 

(dále jen „domov“), 

a to od 5. 12. 2020. 

Podmínky stanovuji z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2. 

 

Dle výše uvedeného nařízení Vláda ZAKAZUJE s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 

00:00 hod. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů 

se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 

49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:  

a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,  

b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,  

c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,  

d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,  

e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;  

Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy 

POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž 

tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před 

zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS 

CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede 

dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;  

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy 

používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo 

KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele. 

 

Postup: 

− Jakýkoli kontakt mezi klientem domova a další osobou (návštěvou) musí probíhat co 
možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření 
onemocnění COVID_19. 

− První návštěvy jsou povoleny od neděle 6.12.2020. 

− Pro návštěvy jsou stanoveny návštěvní hodiny: 

ÚTERÝ a ČTVRTEK   od 13:30 do 17:00 hod.   

NEDĚLE  od 13:30 do 16:00 hod. 
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− Návštěvu je NUTNÉ předem zarezervovat ve všední dny v čase od 11 do 12 hod.na 
tel č. 736 650 067 (u sociální pracovnice) 

− Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném čase nejvýše dvě osoby.  

− Návštěva může probíhat max. 30 minut. 

− Při vstupu do budovy musí návštěva zazvonit na zvonek u vstupu do domova a vyčkat 
na pracovníka domova. 

− Průběh návštěvy zajišťuje vyčleněný pracovník domova. 

− Každý návštěvník domova je povinen:  

o podrobit se v domově před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2, nebo 

o doložit písemně nebo zprávou SMS v mobilním telefonu, že absolvoval 

nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC 

test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

o doložit písemným potvrzením od praktického lékaře, že v době 90 dnů přede 

dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 (originál, nebo ověřená 

kopie). 

− Provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 je možné pouze 

ve všední dny v době návštěv. O víkendu náš domov testy z provozních důvodů 

neprovádí. 

− Případný POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provede zdravotnický 

pracovník domova ve vestibulu domova. Před vykonáním testu je návštěvník 

povinen podepsat čestné prohlášení k provedení testu. Je třeba počítat s 15ti minutami 

čekání na výsledek testu. Návštěva bude vpuštěna do zařízení pouze v případě, že 

test bude negativní.  

− Každý návštěvník je povinen si nechat pracovníkem domova změřit teplotu. Při 
naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia mu bude návštěva zakázána.  

− Každý návštěvník má povinnost vyplnit dotazník o bezinfekčnosti. Vyplněný 
a podepsaný dotazník předá personálu domova. Dotazník má platnost 7 kalendářních 
dnů. Bez vyplněného dotazníku nelze vpustit návštěvu do zařízení. Pokud bude 
součástí i nezletilá osoba nebo osoba, která není svéprávná nebo je omezena na 
svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník. 

− Vzniknou-li pochybnosti, zda má ze zdravotních důvodů návštěva proběhnout, 
rozhodne sloužící zdravotní sestra domova.  

− Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci umístěnou ve vestibulu domova. 

− Každý návštěvník je povinen používat VLASTNÍ osobní ochranné pomůcky 

dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového 

ventilu, (lze zakoupit v lékárnách). Ve výjimečných případech může domov respirátor 

poskytnout. 
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− Pracovník domova vybaví návštěvu dalšími ochrannými pomůckami, tj. párem 
jednorázových rukavic.  

− Následně pracovník doprovodí návštěvu do místa návštěvy. 

− Návštěva proběhne ve společenské místnosti v 1. patře. (v místnosti max. dvě 
návštěvy – odstup dva metry od sebe).  

− Bydlí-li klient v jednolůžkovém pokoji, může návštěva proběhnout v jeho pokoji. 

− Pokud se jedná o klienta imobilního, bydlícího na dvoulůžkovém pokoji, zajistí 
personál domova oddělení návštěvy o dalšího obyvatele pokoje pomocí mobilní 
zástěny. 

− Všichni účastníci návštěvy musí mít po celou dobu nasazeny ochranné pomůcky !!!  

− Po každé návštěvě provede pracovník domova dezinfekce ploch, kterých se dotýkají 
ruce. 

− V rámci návštěvy je možné klientům přivézt balíček. Předávané věci musí být vždy 
zabalené, v případě potravin musí být balení originální od výrobce. Balíček přebere 
vždy pracovník domova – nikdy klient !!  

− Pracovník domova, který balíček převezme, provede jeho dezinfekci. 

 

Toto opatření vchází v platnost dnem podpisu s účinností od 5. 12. 2020. 

V návaznosti na výše uvedené opatření nařizuji trvalé uzamčení hlavního vchodu. 
Za uzamčení hlavního vchodu zodpovídá sloužící zdravotní sestra. 

 
V Perninku dne 3. 12. 2020 
 

 
 
 
 

Bc. Alfréd Hlušek 
ředitel DPS v Perninku, p.o. 

 
 

 


