Č. j.: 14597/2021-3/MIN/KAN– Mimořádné opatření platné od 9.7.2021 do odvolání

Omezení návštěv v domovech pro seniory
Možnost návštěv pouze pro předem objednané osoby, které:
a) absolvovaly nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle 72
hodin před návštěvou POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo
národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
• od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní
• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
c) v době nejdéle 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
d) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Tato osoba může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je RESPIRÁTOR a při
dodržení dalších režimových opatření poskytovatele

Vzhledem k nutnosti monitorování dodržování mimořádných opatření je možné návštěvu uskutečnit pouze po
předchozím objednání na tel.: 602 114 578 (Po-Pá v čase 8–14 hodin)

Návštěvní doba v MěCKP od 23. 10. 2021
Út – Čt

13:00 - 16:00 hodin

Pá

13:00 - 15:00 hodin

So – Ne 14:00 - 15:00 hodin
Max. doba návštěvy je 30 minut. Na návštěvu je možné v počtu max. 2 lidi.
Návštěvy u ležících klientů probíhají na pokoji, u ostatních klientů mohou být návštěvy na pokoji nebo ve vestibulu MěCKP.
Rodinní příslušníci mají možnost si klienta vzít kdykoliv na procházku nebo domů. Pouze je potřeba toto nahlásit na
nepřetržité lince: 737 595 262 pracovnice přímé péče nebo 721 507 230 sesterna.

Vstup do MěCKP je možný pouze s respirátorem 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 ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE
SI POSKYTOVATEL VYHRAZUJE PRÁVO NÁVŠTĚVY UPRAVIT ČI ZRUŠIT

