
INFORMACE PRO RODINY – VYCHÁZKY A NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD 17. 5. 2021 

Dovoluji si Vás informovat o Usneseních vlády ČR platných od 17. 5. 2021, která se týkají vycházek 

mimo zařízení a možnosti návštěv v objektu Domova.   

Vycházky mimo budovu nebo areál zařízení 

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 12.5. 2021 MZDR 20029/2021 -1/MIN/KAN se ruší mimořádné opatření 

ze dne 6. 4. 2021 č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN 

Všichni uživatelé, kteří opustí domov, nemusejí do karantény. Přesto Vás i Vaše rodinné příslušníky 

prosím o opatrnost. 

 

Organizační pokyny k realizaci vycházek: 

1. Vycházku si je nutné předem telefonicky domluvit s pracovníky domova, nejdéle do 9 hodin 

den předem před plánovanou návštěvou, v sobotu, neděli a svátky, nejdéle do 9 hodin ve 

všední den, na recepci na telefonním čísle 468 008 600. 

2. Každý uživatel nebo rodinný příslušník, který bude uživatele na vycházce doprovázet, obdrží 

pokyny, jak postupovat v případě, že v době, kdy bude uživatel mimo DS Ledax Vysoké Mýto 

došlo ke změně jeho zdravotního stavu.    

3. Pokud budete své blízké vyzvedávat a nemáte možnost zajistit pro něj respirátor, je možné po 

domluvě s pracovníky respirátor uživateli zajistit ze zásob Domova. Úhrada za respirátor bude 

následně vyúčtována uživateli. Prosíme o sdělení této informace předem, aby personál zajistil 

respirátor před tím, než opustí uživatel Domov.  

Návštěvy uživatelů uvnitř budovy zařízení 

Dle Mimořádného opatření vlády ze dne 11. 5. 2021 MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN omezuje návštěvy 

uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby: 

1. 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.  

2. které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé očkovací dávky v případě dvoudávkového 

schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první očkovací dávky v případě 

jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 

onemocnění COVID-19,  

3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy  prodělaly 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 90 dní. 

V našem Domově personál testy neprovádí 

Z důvodu bezpečnosti je regulován počet osob v Domově, proto se i nadále návštěvy rezervují 

v našem rezervačním systému, délka návštěvy je od 17. 5.2021 prodloužena z 30 na 60 minut. 

V případě příznivého počasí preferujeme návštěvy ve venkovních prostorách.  

 

 

https://www.dsvysokemyto.cz/files/ledax-vysoke-myto/uploads/files/ke-stazeni/informace-pro-rodiny-vychazky-a-navstevy-s-platnosti-od-31-3-2021(1).pdf


Organizační pokyny k realizaci návštěv:   

1. Návštěvu si musíte předem zarezervovat v rezervačním systému, nebo Vám podá informace 

sociální pracovnice na telefonním čísle 724 909 827 (8-16 hodin v pracovní dny).  

2. Před návštěvou si připravte k nahlédnutí certifikát o prodělaném očkování, certifikát lze 

stáhnout na https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F  

3. Nebo si před návštěvou připravte k nahlédnutí potvrzení o provedeném POC testu nebo RT-

PCR vyšetření. 

4. Nebo si před návštěvou  připravte potvrzení o prodělaném onemocnění COVID – 19. 

5. Před vstupem do Domova Vám personál změří teplotu. V případě teploty nad 37°C nebude 

návštěva povolena. 

6. Před vstupem do Domova vyplníte Prohlášení o bezinfekčnosti. 

7. Návštěva v prostorách Domova bude omezena na dobu max. 60 minut. 

8. V prostorách Domova musí mít všechny osoby nasazeny respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez 

výdechového ventilu a ochranné rukavice, které si sám donese. 

9. Během návštěvy dodržují všechny osoby platná hygienicko-epidemiologická opatření 

v Domově. 

Vysoké Mýto 14. 5. 2021 

Bohdana Turková 

zástupce ředitele 
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