
REALIZACE NÁVŠTĚV OD 8. 6. 2021 

v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem, Odlehčovací službě Ledax Vysoké Mýto o.p.s. 

Návštěvy uživatelů uvnitř budovy zařízení 

Návštěva bude povolena za podmínky, že osoby navštěvující uživatele 

1. absolvovaly nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním 

výsledkem a doloží o tom doklad.  

2. absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 

s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.  

3. byly očkovány proti onemocnění COVID-19, doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování, certifikátem v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení 

MZČR 

 od aplikace první očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu, uplynulo 

nejméně 22 dní, ale ne víc než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka 

 od aplikace první očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo 

nejméně 22 dní, ale ne víc než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka 

 od aplikace očkovací dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 

14 dnů, ale ne víc než 9 měsíců 

4. v době 180 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 180 dní a doloží o tom doklad 

5. absolvovali v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-COV-2, který je určen k sebetestování, nebo 

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím 

zaměstnavatelem, s negativním výsledkem, doloží o tom doklad nebo čestné prohlášení – 

čestné prohlášení bude k dispozici u pracovníků Domova a vyplní se před vstupem do Domova 

6. absolvovali ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-COV-2, který je určen k sebetestování, nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, doloží o tom 

doklad nebo čestné prohlášení – čestné prohlášení bude k dispozici u pracovníků Domova a 

vyplní se před vstupem do Domova 

 

 Z důvodu bezpečnosti je regulován počet osob v Domově. 

 Za příznivého počasí preferujeme návštěvy ve venkovních prostorách. 

 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).  

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

návštěva povolena. 

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

výdechového ventilu a ochranné rukavice, které si sám donese. 

 Během návštěvy dodržují všechny osoby platná hygienicko-epidemiologická opatření 

v Domově. 

 

 



Vycházky mimo budovu nebo areál zařízení 

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. 

Po návratu z vycházky nejsou nařízena žádná opatření. 

Bohdana Turková 
zástupce ředitele 
  

 

 

 


