INFORMACE K MOŽNOSTI NÁVŠTĚV
V DOMOVĚ PRO SENIORY POD SKALKOU
OD 9. 7. 2021
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. července 2021 č.j.: MZDR
1595/2021-6/MIN/KAN a Doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 i nadále platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV
v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a všech odlehčovacích službách
v pobytových formách jsou ovšem výjimky, za kterých je návštěva možná (výňatek týkající se DS, DZR
a OS):
-

-

-

Návštěva absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Návštěva absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem.
Návštěva, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, že:
Návštěva má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID19.
Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
Návštěva, které v době 180 dnů od prvního pozitivního RT-PCR nebo POC testu přede dnem
návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
Návštěva absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobně poskytnut
jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá potvrzením od
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
Dítě ve škole nebo školském zařízení absolvovalo nejdéle před 72 hodinami 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
skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. Čestným prohlášením zákonného zástupce
dítěte nebo potvrzením školy.
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Co byste měli před návštěvou Domova pro seniory Pod Skalkou vědět:
1. Návštěvní hodiny:

všední dny: 13:00 – 16:30 (v 16:30 odchází poslední
návštěva)
víkendy a svátky: 9:00 – 12:30, 13:00 – 16:30 (v 16:30
odchází poslední návštěva)
Mimo tyto hodiny nejsou návštěvy možné.

2. Datum a čas návštěvy:

3.
4.
5.
6.

datum a čas je nutné předem rezervovat na tel. čísle:
318 591 381, tímto budete mít jistotu, že v danou chvíli
budete moci jít na návštěvu. Doporučujeme si termín testu
zajistit až po rezervaci dne a času návštěvy, aby byl test
platný. Prosíme, abyste stanovený čas dodržovali.
Počet osob, která může navštívit uživatele: 2 osoby
Doba trvání návštěvy:
60 minut pro všechny uživatele
Místo návštěvy:
kavárna Domova, prostor bývalého Fabiánku nebo zahrada
Domova
Uživatelé, kteří jsou v rámci lůžka: možnost návštěvy přímo na pokoji

PRAVIDLA NÁVŠTĚVY:
1. Do Domova pro seniory Pod Skalkou bude návštěvník vstupovat pouze hlavním vchodem.
2. U vstupu si musí návštěvník vydesinfikovat ruce.
3. V recepci se návštěvník prokáže možnými potvrzeními, které jsou uvedeny v úvodu tohoto
dokumentu.
4. Návštěvníkovi bude dále změřena teplota (nesmí být vyšší než 37 stupňů).
5. Návštěvník je povinen se seznámit z aktuálními pravidly návštěv.
6. Návštěvník musí vyplnit a podepsat Čestné prohlášení. Pokud ho odmítne vyplnit a podepsat
nemůže se návštěva uskutečnit.
7. Návštěvník musí používat VLASTNÍ ochranné pomůcky – předepsaný je minimálně respirátor
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor musí mít návštěvník nasazený
přes nos a ústa po celou dobu návštěvy a musí být nasazen v celém areálu Domova pro
seniory Pod Skalkou vč. venkovních prostor. Respirátor musí být nový, nesmí vykazovat
známky používání (jinak ztrácí ochrannou funkci). Pokud personál usoudí, že je respirátor
již vícekrát používaný může návštěvu zakázat.
8. Pokud jde návštěvník do pokoje k uživateli, který je v rámci lůžka, musí jít přímou cestou.
Je zakázáno se pohybovat v jiných částech Domova, než je přímá cesta k uživateli a zpět.
9. Po 60 minutách je návštěvník povinen opustit Domov pro seniory Pod Skalkou.
10. Návštěvník se bude snažit sahat na co nejméně věcí.

Testování v Domově pro seniory Pod Skalkou POC testy na přítomnost antigenu nebude
z personálních důvodů možné.
Nejbližší místo, kde Vám udělají POC test nebo RT-PCR test je:
Městské kulturní středisko, V lipkách 610, Mníšek pod Brdy
Kontaktní telefon do testovacího centra je: 720 617 854
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Tato pravidla se mohou měnit, dle dalších nařízení Vlády ČR a příslušných ministerstev a dle aktuální
situace vývoje pandemie koronaviru COVID-19 v ČR.
Prosíme, nechoďte do Domova na návštěvu v případě, že vykazujete některý z příznaků koronaviru
COVID-19: horečka, suchý kašel, dýchavičnost, bolest v krku, migrény, bolest očí, bolesti svalů,
zimnice, závratě, zvracení, průjem. Dále, že i přes očkování jste byl/a v kontaktu s osobou pozitivně
testovanou na COVID-19 v posledních 14 dnech a vykazujete příznaky onemocnění.

Tereza Středová
ředitelka

Magda Feifrová
vedoucí zdravotního úseku

V Mníšku pod Brdy dne 9. 7. 2021
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