
NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY – informace pro návštěvy 
 

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 stanovuji následující podmínky a opatření 

pro realizaci návštěv uživatelů v zařízení Domova pro seniory: 

 

Nad rámec výjimek uvedených v usnesení mohou na návštěvu třetí osoby, pokud:  

▪ se před zahájením návštěvy podrobí POC testu s negativním výsledkem: zajišťujeme 

vlastním zdravotnickým personálem v níže uvedených dnech a časech a za níže 

uvedených podmínek 

▪ se nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy podrobily RT-PCR vyšetření nebo POC 

testu s negativním výsledkem a doloží o tom doklad: doklad musí mít písemnou podobu 

a musí být opatřen razítkem lékaře nebo pracovníka odběrového centra, originál nebo 

ověřená kopie se odevzdá v zařízení Domova pro seniory k evidenci; NESTAČÍ PRO TYTO 

ÚČELY PŘEDLOŽIT SMS ZPRÁVU NEBO E-MAIL S VÝSLEDKEM TESTU!!! 

▪ v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom 

doklad: doklad musí mít písemnou podobu a musí být opatřen razítkem lékaře nebo 

pracovníka odběrového centra, originál nebo ověřená kopie se odevzdá v zařízení 

Domova pro seniory k evidenci; NESTAČÍ PRO TYTO ÚČELY PŘEDLOŽIT SMS ZPRÁVU NEBO 

E-MAIL S VÝSLEDKEM TESTU!!! 

Návštěvy jsou povinny dodržovat režimová opatření stanovená Mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví (č. 16214/2020-5/MIN/KAN) a poskytovatelem sociální služby.  

 

 

REZERVAČNÍ SYSTÉM 
• NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY OD 7. 12. 2020 

• termín návštěvy si dohodněte u soc. pracovnice Bc. Zuzany Šimkové, DiS., tel.: 

465 503 403 nebo 736 518 028, a to vždy nejpozději v pátek předchozího týdne 

(výjimkou je týden od 7. 12.) 

 

• pro návštěvy se vyhrazují následující dny:  

o pondělí a čtvrtek, 13 – 16 hod. 

testování POC testy bude provádět zdravotnický personál Domova pro seniory v 

čase 12 – 15 hod., poslední odběr ve 14.45 hod.!! 

 

o sobota, vánoční svátky (24.  a 25. 12.), 13 – 16 hod. 

testování vlastním personálem neprovádíme, návštěva musí doložit písemné 

potvrzení o provedeném RT PCR vyšetření nebo POC testu s negativním 

výsledkem ne starší než 48 hodin (nestačí sms nebo e-mail, je nutné přinést 

písemný doklad s razítkem lékaře nebo odběrového místa) 

 

I návštěvy, které budou mít písemné potvrzení o negativním výsledku testu, jsou povinny si 

termín návštěvy rezervovat! 

 



PODMÍNKY NÁVŠTĚVY: 
o povinnost nechat si změřit při vstupu teplotu a vyplnit čestné prohlášení (viz níže) 

o max. 2 osoby/ 1 uživatel 

o délka trvání návštěvy max. 1 hodina 

o povinnost mít respirátor min. kategorie FFPN/KN95 bez výdechového ventilu a 

 jednorázové rukavice po celou dobu návštěvy (pokud nebude mít návštěva své vlastní, 

 je možné zakoupit na recepci: respirátor á 20 Kč, pár rukavic á 6 Kč) 

o návštěva probíhá na pokoji, u konkrétního člověka (nelze chodit po zařízení a 

 navštěvovat jiné uživatele) 

o návštěva je možná 1x týdně, případný 2. den vždy víkend s potvrzením vlastního testu 

o u COVID+ uživatelů není návštěva možná (ani s výjimkami) 

o dodržování odstupu min. 2 metry, kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší 

 vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu 

o zajištění větrání 

o zvířata do Domova pro seniory přístup nemají 

o děti mohou absolvovat návštěvu, pouze pokud jsou způsobilé k testování POC testem 

o po dobu návštěvy je doporučeno, aby respirátor/roušku měl i uživatel 

o není dovoleno přinášet uživatelům čerstvé potraviny a věci, které nelze dezinfikovat 

 

TESTOVÁNÍ 
• nedoloží-li návštěva písemné potvrzení o negativním výsledku testu (viz výše), 

provedeme testování vlastními POC testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a 

vlastním zdravotnickým personálem za splnění všech podmínek pro odběr biologického 

materiálu 

• testování je pro návštěvy bezplatné 

• testování se provádí výtěrem z nosu, po odběru se na výsledek testu bude čekat 15 

minut mimo budovu Domova pro seniory (prosíme návštěvy, aby tuto skutečnost vzaly 

na vědomí a počítaly jednak s časovou rezervou pro provedení testu, a jednak s tím, že 

na výsledek budou muset čekat mimo prostory Domova pro seniory), poslední odběr 

bude proveden ve 14.45 hod. 

• pozitivní výsledek znamená nemožnost návštěvu uskutečnit 

 

Informace k opouštění zařízení Domova pro seniory v době platnosti zákazu vycházení: 

• uživatelé po dobu platnosti zákazu vycházení nemohou opouštět zařízení DS 

• výjimky (např. pro návštěvu u blízkých v době vánočních svátků) posuzuje s uživatelem 

praktický lékař nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociální 

pracovnicí, příp. s dalšími zaměstnanci (klíčový pracovník, aktivizační…) 

04.12.2020

X
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.

ředitelka

Podepsal(a): JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.  



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
k realizaci POC testování  

(provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2) 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Rodné číslo: 

 

Trvalé bydliště: 

 

Kontaktní údaje: e-mail: 

    

   tel.: 

 

Jméno a příjmení navštíveného uživatele: 

 

ČESTNĚ PROHLAŠUJI,  

že 
1. mi není známo, že akutně prodělávám onemocnění COVID-19 nebo jiné přenosné 

onemocnění 
2. nemám k dnešnímu dni nařízenou karanténu/izolaci z důvodu onemocnění 

COVID-19 ani nepobývám v domácnosti s osobou, které byla karanténa/izolace ze 
stejného důvodu nařízena, 

3. nevykazuji známky zhoršení zdravotního stavu ve smyslu kašle, rýmy, dušnosti, 
zvýšené teploty, pocitu celkové slabosti nebo únavy, bolesti svalových skupin nebo 
kloubů, ztráty chuti a/nebo čichu, 

4. SOUHLASÍM S PROVEDENÍM POC TESTU NA PŘÍTOMNOST ANTIGENU SARS 
CoV – 2 ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VÝJIMKU ZE ZÁKAZU NÁVŠTĚV 
TAK, JAK JE STANOVÍ USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 30. 11. 2020 Č. 1264, 

5. SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ROZSAHU ZDE 
UVEDENÉM, A TO PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, 

6. beru na vědomí, že toto čestné prohlášení bude evidováno a archivováno v souladu 
se Spisovým a skartačním řádem příspěvkové organizace Sociální služby Česká 
Třebová,   

7. jsem seznámen/a s doporučením, abych v případě pozitivního výsledku při 
POC testování kontaktoval/a svého praktického lékaře, a že příspěvková 
organizace není povinna pozitivní výsledek testu za mě hlásit, 

8. je mi známo, že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností mohu vážně 
ohrozit zdraví i život uživatelů sociální služby, 

9. jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení, zejm. ve 
smyslu ust. § 152 (šíření nakažlivé lidské nemoci) a § 153 (šíření nakažlivé lidské 
nemoci z nedbalosti) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění.  

 
 
 
 



TT °C :  

 

 

V případě teploty ≥ 37°C nelze umožnit návštěvu osoby v zařízení. 

 

 

 

Datum a čas provedení testu:   

 

 

 

Výsledek testu:   

 

 

 

Jméno a podpis osoby provádějící test:    

 

 

 

Test byl – nebyl* využit z distribuce společnosti Avenier, a. s.  

(* nehodící se škrtne zdravotní sestra provádějící test) 

 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK POC TESTU NEUMOŽŇUJE NÁVŠTĚVU UŽIVATELE 

V ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY VYKONAT! 

 

 

 

 

 

 

V České Třebové dne  

 

 

 

Podpis navštěvující osoby: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
k návštěvě v Domově pro seniory Česká Třebová 

(předložení písemného potvrzení o provedeném testu s negativním výsledkem) 

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Rodné číslo: 

 

Trvalé bydliště: 

 

Kontaktní údaje: e-mail: 

    

   tel.: 

 

Jméno a příjmení navštíveného uživatele: 

 

ČESTNĚ PROHLAŠUJI,  

že 
1. mi není známo, že akutně prodělávám onemocnění COVID-19 nebo jiné přenosné 

onemocnění 
2. nemám k dnešnímu dni nařízenou karanténu/izolaci z důvodu onemocnění 

COVID-19 ani nepobývám v domácnosti s osobou, které byla karanténa/izolace ze 
stejného důvodu nařízena, 

3. nevykazuji známky zhoršení zdravotního stavu ve smyslu kašle, rýmy, dušnosti, 
zvýšené teploty, pocitu celkové slabosti nebo únavy, bolesti svalových skupin nebo 
kloubů, ztráty chuti a/nebo čichu, 

4. PŘEDKLÁDÁM VÝSLEDEK TESTU NA PŘÍTOMNOST ANTIGENU SARS CoV – 2 
(POC TEST NEBO VYŠETŘENÍ RT PCR) ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO 
VÝJIMKU ZE ZÁKAZU NÁVŠTĚV TAK, JAK JE STANOVÍ USNESENÍ VLÁDY ZE 
DNE 30. 11. 2020 Č. 1264, 

5. SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ROZSAHU ZDE 
UVEDENÉM, A TO PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, 

6. beru na vědomí, že toto čestné prohlášení bude evidováno a archivováno v souladu 
se Spisovým a skartačním řádem příspěvkové organizace Sociální služby Česká 
Třebová,   

7. je mi známo, že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností mohu vážně 
ohrozit zdraví i život uživatelů sociální služby, 

8. jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení, zejm. ve 
smyslu ust. § 152 (šíření nakažlivé lidské nemoci) a § 153 (šíření nakažlivé lidské 
nemoci z nedbalosti) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění.  

 
 
 
 
 
 



 
TT °C :  

 

 

V případě teploty ≥ 37°C nelze umožnit návštěvu osoby v zařízení. 

 

 

 

Datum a čas provedení testu:   

 

 

 

Výsledek testu:   

 

 

 

Jméno a podpis osoby provádějící test:    

 

 

 

Test byl – nebyl* využit z distribuce společnosti Avenier, a. s.  

(* nehodící se škrtne zdravotní sestra provádějící test) 

 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK POC TESTU NEUMOŽŇUJE NÁVŠTĚVU UŽIVATELE 

V ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY VYKONAT! 

 

 

 

 

 

 

V České Třebové dne  

 

 

 

Podpis navštěvující osoby: 

 
 
 

 

 


