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INFORMACE K PRŮBĚHU NÁVŠTĚV OD 09.06.2021 
MANUÁLNÍ POMOCNÍK A RÁDCE 

3. AKTUALIZACE 
 

S ohledem na nové platné mimořádné opatření vydané MZ ČR, a na základě rozhodnutí 
ředitele Domu seniorů Liberec- Františkov, p.o. Bc. Jana Gabriela, MBA, jsou návštěvy 
v Domě seniorů Liberec – Františkov, p.o. povoleny při splnění níže uvedených 
podmínek a vedení evidence návštěv, a to dle bodu:  
 

a) – platné potvrzení o očkování – 22 dní po první dávce dvourázovým schématem 

vakcíny, ale ne více než 90 dní 

b) – platné potvrzení o očkování – 14 dní po očkování jednorázovým schématem 

vakcíny, ale ne více než 9měsíců 

c) – platné očkování a prokázání se certifikátem očkování u dvourázového schématu, 

ne starší 12ti měsíců 

d) – platné potvrzení testu PCR ne starší 7dní 
e) – platné potvrzení Antigenního testu ne starší 72  hodin 
f)  - platné potvrzení o prodělání nemoci COVID_19 v předchozích 180 ti dnech 

 

1) Návštěvy, které chtějí přijít, mají možnost objednat se na test v Domě seniorů. 

Testování bude probíhat každé úterý a pátek 13.30-14.00 a 14.30-15.00hod. Na toto 

testování, kde bude návštěvníkům vydáno potvrzení o provedení  antigenního testu, 

se musí zájemce objednat, a to vždy na patře, kam na návštěvu dochází. Testování 

provádí zdravotnický pracovník. Testy jsou pro návštěvníky prováděny zdarma. 

 

2) Dále tedy na návštěvu, která je umožněna kdykoli, jako tomu bylo  v době před 

pandemií, přichází návštěva na recepci, vyplní čestné prohlášení, obsluze recepce ho 

předloží ke kontrole, a to včetně potvrzení o  bodu 1a), 1b), 1c), 1d), 1f).  Návštěvám 

dle bodu 1a), 1b), 1c) a 1f)  bude vydána kartička návštěvníka, která dále umožňuje 

návštěvy jen při jejím předložení a zapsáním se do knihy návštěv. 

 
3) Návštěva, která nepředloží uvedená potvrzení (případně kartičku návštěvy) dle 

uvedených bodů nebude do Domu seniorů vpuštěna.    
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4) Návštěva je dále povinna po celou dobu návštěvy mít nasazen respirátor FFP2 (N95), 

nebo označenou nanoroušku. Prosíme o pobyt max. 1 hodinu s ohledem na ostatní 

návštěvníky a snahu o minimální kumulaci osob. 

 
 

Velmi Vás prosíme o dodržení všech uvedených opatření, jde nám o bezpečnost Vašich 

blízkých. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jan Gabriel, MBA, 

ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o. 


