
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje MO ze dne 11.května 2021 č.j.: MZDR 

14597/2021-2/MIN/KAN toto mimořádné opatření:  
 

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 

mimořádného opatření se: 
 

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a 
domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové 
formě 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 
 

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření 

na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 
 
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo 
 
c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; 
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může 
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky 
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. 
FFP2, KN 95), 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. 

 
Odůvodnění: 
 

Uvedené nastavené podmínky pro návštěvy jsou důležité v rámci 

ochrany zranitelných skupin obyvatel (senioři, imunokompromitované osoby), u 
kterých je vyšší pravděpodobnost těžšího průběhu onemocnění COVID-19, než u 
zdravého jedince. Z tohoto důvodu a v souvislosti s vyšším počtem osob vnímavých k 

nákaze v těchto zařízeních je nutné nastavit taková preventivní opatření, jejichž 
cílem je zabránění zavlečení infekce do zdravotnických zařízení a 
zařízení poskytovatelů sociálních služeb a minimalizace rizika 
přenosu nákazy jak na zaměstnance, tak na pacienty zdravotnických 
zařízení a klienty zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se 

zejména o průkaz „bezinfekčnosti“ navštěvujících osob a dále povinnost používání 
ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa) vyšší účinnosti po celou dobu 
návštěvy. 


