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Benátky nad Jizerou, dne 4. 12. 2020

Rozšíření výjimek pro návštěvy klientů domovů pro
seniory, domovy se zvláštním režimem a
odlehčovacích služeb pobytového typu
(dle usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1264, účinnost od 5. 12. 2020)

Vláda ČR rozšíření výjimek pro návštěvy klientů domovů pro seniory, a to:
•

,, Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případe, 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 vyšetřeni 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 onemocněni 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 dodrženi dalších režimových opatřeni
poskytovatele.“

V návaznosti na doporučený postup č. 17 /2020 ze dne 2. 12. 2020 MPSV ČR
nemá poskytovatel povinnost testování zajistit svými zaměstnanci.
Z tohoto důvodu návštěva si může si nechat udělat POC test (na jiných
odběrových místech (např. pro plošné testování) a před zahájením návštěvy
předloží doklad s negativním výsledkem.

Seznam odběrových míst pro Středočeský kraj

o

Citylab s.r.o. - Hostivice
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Oblastní nemocnice Kolín a.s., Nemocnice Kutná Hora
PREVEDIG medical - Libiš
Scimed Kladno
Rehabilitační nemocnice Beroun
Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.
Městská nemocnice Čáslav
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nem. SČK
Medical service Davepo s.r.o.
Nemocnice Agel Říčany, a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Česká laboratorní s.r.o. Český Brod
Mělnická zdravotní, a.s.
Lab In Kladno
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Nemocnice Slaný

o

Nemocnice Hořovice
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Organizace návštěv a testování v MěCKP
•

Návštěvníkům bude umožněno podstoupit bezplatný antigenní test přímo
v MěCKP, ovšem výhradně v tomto vymezeném čase: 13.00 – 15.00
hod.(vždy v úterý).

•

Osoba, které bude v Domově seniorů proveden antigenní test, je povinna
vyplnit a podepsat předložené Čestné prohlášení.

•

Návštěvníci si při vstupu do budovy musí mít nasazen na ústech a nose
respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Při vstupu do
budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Návštěvníci jsou
povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy.
V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude
mu návštěva ukončena. Návštěvníci jsou povinni zajistit respirátory sami.

•

Návštěvníkům bude při vstupu změřena teplota, pokud bude vyšší, než
37,0° C, nebude návštěva umožněna, i když bude výsledek provedeného
antigenního testu negativní.

•

•
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•

Na návštěvu mohou přijít max. 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve
stejném čase, doporučená doba jedné návštěvy je max. 30 minut. Návštěva
bude probíhat na pokoji klienta a nebo v místnosti k tomu určené.
Klient nesmí mít v klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
V případě
návštěvy
na vícelůžkových
pokojích
dodržují
návštěvníci odstup minimálně 2 metry od ostatních osob (zajištěn
paraván).
Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch prostředkem s
virucidním účinkem.
Po každé návštěvě musí dojít k větrání dané místnosti či pokoje.
Na pokojích, které jsou v karanténě, není návštěva možná.
Ředitel zařízení může s ohledem na provozní možnosti omezit nebo
neumožnit návštěvu.
Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní hodiny a to v průběhu
pracovního týdne úterý – pátek od 13:00 do 15:30.
Návštěvy v průběhu víkendu nejsou z technických důvodů možné.
Testování/návštěvu je možné uskutečnit po předchozí rezervaci na
telefonním čísle: 602 114 578, paní Jolana Palánová v dopoledních
hodinách mezi 9:00 – 10:00
Návštěvníkům doporučujeme se předem informovat, zda zdravotní stav
klienta umožňuje vykonání návštěvy. U klientů, kteří jsou pozitivně
testováni na COVID-19 a jsou v izolaci není návštěva možná.

Organizace návštěv a testování se může v závislosti na vývoji situace měnit,
sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách, budeme Vás též
pravidelně informovat v průběhu telefonických rozhovorů.
Prosíme Vás naléhavě o dodržování výše uvedených opatření, chráníte tak
nejen sebe, ale hlavně klienty a personál MěCKP.

Bc. Monika Megličová, DiS.
¨pověřena řízením

