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POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY DS KRNOV OD 27.10.2021  

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a doporučení Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje a KHS a z důvodu ochrany zdraví klientů i 

zaměstnanců platí v našem domově následující pravidla návštěv. Tato pravidla 

jsou v souladu s Mimořádnými opatřeními Vlády ČR č. 916 a 917 ze dne 

20.10.2021. 

 

Osoba, která splní níže uvedené požadavky může vykonat návštěvu za 

podmínky, že po celou dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo 

KN95 bez výdechového ventilu a dodržuje další režimová opatření DS 

Krnov. Každá osoba si donese vlastní respirátor. 

 

Stanovená doba návštěv: 

 

Pondělí – neděle  9.00 – 18.00 hodin  

Vstup návštěvám je možný pouze vchodem u recepce za zvýšených 

hygienických opatření (měření teploty, dezinfekce rukou). Pokud má 

navštěvující osoba teplotu nad 37,0 stupňů nebo pozitivní příznak nemoci, je 

návštěva zakázána. Návštěva vyplní dotazník bezinfekčnosti, doloží potřebné 

podklady pro uskutečnění návštěvy (i pro návštěvu uskutečněnou jen v areálu 

zahrady). Možný je vstup max. 2 dospělých osob na jednoho klienta.  

 

Podmínky vstupu do zařízení (předložení dokladů na recepci): 

 

- Předložení dokladu – certifikátu o provedeném očkování 

- Prodělání Covid_19 – doložit doklad, pokud jste onemocnění 

prodělali 180 dnů před uskutečněním návštěvy 

- Antigenní POC test – potvrzení o negativním testu z odběrného 

místa – od 1.11.2021 je platnost testu 24 hodin 

- Antigenní POC test pořízení v DS – pouze po předchozí 

telefonické domluvě den dopředu s vedoucí ZÚ S. Holubovou 

(731 670 049) – úhrada hotově na místě 230,- Kč  

- RT – PCT test – potvrzení o negativním testu z odběrného místa 

– od 1.11.2021 je platnost 72 hodin 

- V případě potvrzení negativního výsledku testu v SMS formě 

předložíte na recepci společně s OP k ověření totožnosti.  
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- V případě potvrzení negativního výsledku testu přes aplikaci 

Tečka ověří pracovník recepce QR kódem 

- Děti od 6 let věku se při návštěvě prokazují potvrzením o 

negativním antigenním testu nebo RT-PCT testu 

 

V případě, že je klient v době plánované návštěvy na izolačním pokoji, je 

nutno si návštěvu domluvit telefonicky předem PO-PÁ od 8.00-14. hodin: 

Návštěvy na II. oddělení:   Bc. Michaela Magdoňová – 604 244 733 

Návštěvy na III. a IV. oddělení:  Bc. Eva Machová – 775 620 858 

Návštěvy na DZR:    Bc. Marcela Pavelková – 602 787 857  

 

Prosíme návštěvy, aby v případě nachlazení a projevech příznaků 

onemocnění odložili svou návštěvu a neohrožovali tak klienty a pracovníky 

domova. 

 

Při nedodržování opatření si vedení domova vyhrazuje možnost ukončení 

návštěvy. Tato režimová opatření návštěv mohou být kdykoliv upravena dle 

aktuální situace v zařízení a vývoje epidemiologické situace či nařízení 

příslušných orgánů.  

 

Děkuji za pochopení a tolerantní přístup.  
 

 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka DS Krnov 
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