VÝJIMKY ZE ZÁKAZU
NÁVŠTĚV
OD 12.1.2021
KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR č. 14 ze dne 7.1.2021:
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) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze
připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením
návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním
výsledkem; 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
navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, 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 [s výjimkou dětí do
dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou
do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv
uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za
podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Výjimka umožňující návštěvu, pokud to vyžaduje psychický stav
uživatelů či sociální situace, byla tímto nařízením zrušena!
VÝJIMKA z důvodu terminálního stadia - určuje ošetřující lékař.
Je nutno domluvit návštěvu předem telefonicky v pracovní dny od 9,00 do 11,00 hod.:
DS Vychodilova: staniční sestra p. Mauerová tel. 549 438 398, 549 438 394
DS Tábor: soc. pracovnice p. Romanová tel. 725879901, 727854250.
Prosíme o dodržení uvedené doby!
Návštěva se uskuteční podle individuální potřeby při dodržení níže uvedených pravidel.
VÝJIMKA pro negativně testované a osoby, které prodělaly
onemocnění COVID-19.
 Testování v budově DS Vychodilova je od 12.1.2021 zrušeno z důvodu nedostatku
zdravotnických pracovníků domova i Společnosti Podané ruce o.p.s.
 Návštěva doloží provedení testu RT-PCR nebo POC nejdéle před 48 hodinami
v libovolném odběrovém místě. Např:

Společnost Podané ruce o.p.s. Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1.
http://covidtestbrno.cz/, pokud je rezervační systém obsazen, mohou se návštěvy
DS objednat na telefonu 770 130 932.
Fakultní nemocnice Brno Bohunice. https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19
 Návštěva doloží potvrzení od obvodního lékaře nebo zdravotnického zařízení, že
prodělala onemocnění COVID-19 do 90 dnů před dnem návštěvy a není infekční.
Návštěvu osob s negativním testem a po prodělaném onemocnění COVID-19 je nutno
rezervovat předem podle počtu volných míst v rezervačním systému.
Návštěvy DS Vychodilova: 541219208

Návštěvy DS Tábor: 725879901,727854250

Návštěvy budou umožněny podle následujících
pravidel:
 Použití vlastního respirátoru FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu po celou dobu pobytu.
 Dezinfekce rukou při vstupu do budovy.
 Změření teploty – při teplotě 37°C a vyšší je návštěva
zakázána.
 Zápis do knihy návštěv, podpis prohlášení o bezinfekčnosti a
seznámení s pokyny pro návštěvy. Ohlášení odchodu.
 Maximálně jedna návštěva v týdnu v počtu dvou osob včetně
dětí u jednoho klienta.
 Doba návštěvy maximálně 30 minut.
 Dodržení odstupu 2 m od ostatních osob.
 Návštěva se uskuteční výhradně v pokoji klienta. Pohyb ve
společných prostorách domova a kontakt s ostatními
obyvateli je minimalizován.
 Návštěvu lze uskutečnit v těchto časech:
DS Vychodilova i DS Tábor:
Úterý: 14,00 – 16,00
Středa: 9,00 – 11,00 a 14,00 – 18,00
Pátek:
14,00 – 16,00
Sobota: 14,00 – 16,00

