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PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ 
 

Návštěva rodin a blízkých osob (dále jen „návštěva“) jsou v Domově sociálních služeb 

Meziboří, p. o. (dále jen „Domov“) – vnitřní i venkovní prostory - s platností od 10. 3. 2021 do 

odvolání povoleny s následujícími pravidly: 

 

Návštěva se před vstupem do Domova: 

•  podrobí testu na přítomnost viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem (RT-PCR 

test nebo antigenní POC test). Tento výsledek testu je platný 72 hodin před zahájením 

návštěvy a návštěva jej prokáže níže uvedenými způsoby: 

 potvrzením v listinné podobě z odběrového centra, místa či antigenního odběrového 

centra nebo 

 SMS zprávou zaslanou z odběrového centra, místa či antigenního odběrového 

centra nebo 

 fotografií, kde je výsledek mého testu zřetelně uveden včetně mého jména, času a 

data vykonání testu nebo 

 provedením vlastního antigenního testu pro detekci antigenu SARS-CoV-2, který 

má CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a 

specificitu nejméně 97 % (toto je třeba prokázat např. návodem na použití apod.) a 

to za přítomnosti pověřeného pracovníka Domova před budovou Okružní 104 (platí 

i pro návštěvy budovy Javorová 102; 

• nebo předloží certifikát o absolvování očkování proti Covid-19, od kterého uběhlo více 

jak 14 dní;  

• nebo předloží lékařské potvrzení o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, 

kdy jí uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví, zároveň 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 90 dní. 

• Návštěva bude vpuštěna do Domova pouze, pokud po celou dobu návštěvy používá 

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

KN95 bez výdechového ventilu, vydezinfikuje si ruce a změří si tělesnou teplotu, která 

bude nižší než 37,0 ° C. Pokud bude jevit pozitivní příznak nemoci COVID-19, nebude 

jí návštěva umožněna). 

• Návštěvou se rozumí rodina nebo osoby blízké uživatele (max. 2 osoby současně). 

Návštěvy budou probíhat ve dnech pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin. Na 

návštěvu je nutné se předem telefonicky objednat na budově Okružní 104 na tel. čísle 

476 748 218, na budově Javorová 102 na tel. čísle 476 748 217. 

• Výjimky z návštěv (např. opatrovníci) byly zrušeny usnesením Vlády ČR č. 14 ze dne 

7. 1. 2021. 

• Pobyty uživatelů mimo areál Domova jsou povoleny za podmínky, že bude uživatel po 

návratu v izolaci 72 hodin, kdy mu bude proveden 1. antigenní POC test a dále po 
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dalších 3 – 4 dnech 2. antigenní POC test. Izolace uživatele se ukončuje, pokud budou 

oba testy s negativním výsledkem. 

• Vycházky uživatelů v areálu Domova (tedy ve venkovních prostorách Domova) 

v doprovodu návštěvy jsou povoleny pouze za výše uvedených podmínek. 

• Návštěvy dětí v Domově se nedoporučují, proto jejich přítomnost zvažte. Pokud přesto 

trváte na jejich přítomnosti v Domově, platí pro ně výše uvedená pravidla, tj. především 

nutnost testování. 

 

Donáška potravin, nápojů, hygienických potřeb, dárků a květin uživatelům je povolena 

(prosíme donesené věci označit jménem a předat vrátné), donesené věci budou uloženy do 

karantény (v případě chlazených potravin a nápojů do izolační chladničky) a uživateli vydány 

po uplynutí 24 hodin. 

 

Děkujeme za dodržování pravidel Domova, kterými se snažíme ochránit vaše nejbližší. Zároveň 

Vám děkujeme za pochopení, že již není z kapacitních důvodů v našich silách i nadále 

pokračovat v námi doposud nabízeném bezplatné testování návštěv v Domově. 

 

 

Meziboří dne 10. 3. 2021    Mgr. Marcela Kačalová 

          ředitelka organizace 
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