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NOVÉ K 23.11.2021 
 
Vážení rodinní příslušníci našich klientů, 
 
Vážení blízcí, 
 
 
s ohledem na právní stanovisko, které říká, že opatření takto vydaná MZ ČR by poskytovatel 
sociálních služeb neměl nadále zpřísňovat jsem nucen opravit rozhodnutí ohledně návštěv ze 
dne 18.11., a to dle níže uvedeného.  
 
Od dnešního dne, tedy od 23.11., kdy by měla být většina klientů i zaměstnanců chráněna třetí 
dávkou očkování, jsou umožněny návštěvy dle podmínek daných MZ ČR a s velkou prosbou 
o dodržování všech nastavených opatření a s výzvou, aby na návštěvu přicházela vždy jedna 
osoba za klientem, aby tak v domech nedocházelo k hromadění osob.  
 
Nově nebudeme vydávat kartičky pro návštěvy, požádáme Vás pouze o zápis do knihy návštěv 
a prokázáním se certifikátem očkování či certifikátem o provedení testu či prodělání nemoci 
tak, jak vyžaduje opatření MZ ČR. Kód z certifikátu načte zařízení, které zobrazí platnost a 
následně můžete pokračovat na návštěvu. 
 
Platné opatření MZ ČR: 
 
omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se 
zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 
a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze 
připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky 
onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli 
sociálních služeb, že splňuje následující podmínky: 
 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

 
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním 
výsledkem, nebo 

 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení 
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném 
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce 
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné 
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu 
podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné 
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování 
bylo provedeno 
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i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena 
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), 
pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro 
nouzové použití; nebo 
 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba 
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 
 

nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných organizačním 
opatřením jinak; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, 
může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele. Vyhrazujeme 
si prosím právo na změnu v případě změny v rámci vyhlášených a platných podmínek MZ ČR.  
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 23.11. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jan Gabriel, MBA, 
            ředitel organizace 

 
 


