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INFORMACE K PRŮBĚHU NÁVŠTĚV od 10.5.2021 
MANUÁLNÍ POMOCNÍK A RÁDCE 

 
 

 

1) Rozhodnutím platného mimořádného opatření vydaného MZ ČR jsou návštěvy 

v sociálních pobytových službách zakázány. V případě rozhodnutí poskytovatele o 

umožnění návštěvy musí být splněny následující podmínky: 

a) – platný certifikát o očkování  

b) – platné potvrzení o prodělání testu ne starší 48hodin 

c)  - platné potvrzení o prodělání nemoci COVID_19 v předchozích 90ti dnech 

d)  - podstoupení testu přímo v organizaci, která návštěvy umožňuje 

 

2) Návštěvy přicházející dle bodu 1a),1b),1c) si na recepci organizace přebírají k vyplnění 

Čestné prohlášení 2. Návštěvy dle bodu 1d) si přebírají Čestné prohlášení 1. 

 

3) Testování návštěv klientů v sociálních službách je prováděno na základě platného 

mimořádného opatření MZ ČR 

 

4) Testování provádí zdravotnický pracovník, prvotní administrativní úkony s ním provádí 

zaměstnanec přímé péče (pečovatelka, pečovatel). Znamená to, že vždy jsou přítomni 

u testování dva zaměstnanci Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o.(DSF).  

 

5) Pokud návštěva DSF absolvovala očkování proti COVID_19, prodělala tuto nemoc 

v předchozích 90ti dnech, nebo má potvrzení o prodělání testu na COVID_19 ne starší 

než 48hodin (dle.1a,1b,1c), nemusí test podstoupit.  

 

6) Dle bodu 4) musí návštěva vždy – při každé návštěvě předložit dokumenty, které toto 

potvrzují. Budeme rádi, pokud návštěvník svolí s pořízením kopie (vždy prosím řešte 

ihned na recepci při příchodu – paní recepční ráda a ochotně kopii bezplatně zhotoví). 

Tuto kopii si založíme ke dni návštěvy. Velmi si dovoluji požádat o toto pravidlo vždy, 

nelze uchovávat prosím Vaše kopie očkování či prodělání nemoci kdekoli, proto jsou 

vždy uzamčeny v dokumentaci u ředitele organizace a vždy v tom kterém dni, kdy se 

návštěva konala. Omlouvám se za složitost a komplikace.  
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7) V případě, že návštěva má po prodělání nemoci COVID_19 toto potvrzení pouze 

v elektronickém zařízení (SMS), postačí předložení této zprávy testujícímu personálu. 

Personál potvrdí kontrolu této informace zaškrtnutím políčka v „Čestném prohlášení 2“, 

připojí i svůj podpis.  

 

8) Nemáme právo vyžadovat předložení kartičky pojištěnce, nicméně budeme rádi, pokud 

ji návštěvy předloží – pro kontrolu údajů spojenou s následným vykazováním a 

účtováním na zdravotní pojišťovny.  

 

9) Návštěva která podstupuje test v DSF je povinna vyplnit „Čestné prohlášení 1“ 

s uvedením všech údajů. Návštěvy dle bodu 1a),1b),1c) vyplňují „Čestné prohlášení 2“ 

– zkrácenou verzi. 

 

10) Na pokoji či v prostorách DSF je umožněna návštěva pouze jedné osoby za jedním 

klientem při pobytu uvnitř objektu (mimo výjimek, jako jsou kulaté narozeniny, případně 

terminální stav klienta, případně klient v adaptaci – tedy nově přijatý klient).  
 

11) V případě pobytu venku je umožněna návštěva dvěma osobám, při dodržení podmínek 

– nahlášení, testování, respirátor FFP2 po celou dobu návštěvy. Jeden návštěvník dále 

po testu čeká venku, druhý si vyzvedne případně klienta na oddělení. Nově platí 
možnost, že na oddělení jsou přijímány návštěvy pro dva klienty v jeden čas  
(+1dítě do 15ti let věku není do počtu náštěv započítáváno). 

 

12) V cukrárně je možno návštěvám prodávat vše – prodej přes okénko – tedy venkem, 

klienti mohou navštěvovat cukrárnu kdykoli, včetně posezení, jako vnitřní stravovací 

zařízení. 

 
13) Společné akce konané pro klienty zatím není možno návštěvám navštěvovat, či se jich 

účastnit.  

 
14) Prosíme o trpělivost a pochopení, zaměstnance pak o přesný postup dle uvedeného 

 

 
 

 


