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POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY DS KRNOV OD 1.7.2021  

 

Stanovená doba návštěv: 

 

Pondělí – Neděle:  9:00 – 17:00 hodin. 

Není potřeba si domlouvat termín návštěvy u sociálních pracovníků. Na 

návštěvu mohou za klientem přijít současně v daný čas max. 2 osoby.  

 

Vstup do zařízení je povolen v případě: 

 

• Osoba je naočkována (dvou dávkové schéma) a má průkaz 

nebo certifikát. Od aplikace první očkovací látky uplynulo nejméně 22 

dnů, ale ne více než 90 dnů, pokud není aplikována druhá dávka. 

Nebo uplynulo 22 dnů od podání první dávky, ale ne více než 9 měsíců od 

podání druhé dávky. 

• Osoba ne naočkována (jedno dávkové schéma) a má průkaz 

nebo certifikát. Vstup povolen, pokud uplynulo nejméně 14 dnů od 

podání dávky, ale ne více než 9 měsíců. 

• Osoba má antigenní POC test – potvrzení o negativním testu 

(tedy i ze zaměstnání), test je platný 72 hodin.  

• Osoba má RT-PCT test - negativní výsledek, pokud jste 

absolvovali test 7 dní před zahájením návštěvy, nemusíte chodit na 

antigenní test. 

• Návštěva může být povolena té osobě, která v době 180 dnů 

před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID_19 a doloží o tom 

doklad (vydá praktický lékař). 

• Osoba má SMS, ale nemá to písemně – u vstupu předloží 

recepci sms s negativním výsledkem. 

V případě požadavku provedení antigenního testu v DS Krnov je nutno den 

dopředu objednat telefonicky na 554 684 633 (úhrada 350 Kč hotově za 

provedení testu). 

 

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 udělení výjimky. Doporučená doba návštěvy 60 minut. 
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Setkání mohou proběhnout v jednolůžkových pokojích, ve vyčleněných 

prostorách – SeniorPoint, klubovna, terasa, zadní zahrada apod. Je nutno 

dodržovat od ostatních osob odstup min. 2 metry. Domácí mazlíčci jsou 

povoleni s náhubkem.  

 

Návštěva je povinna po celou dobu návštěvy: 

• Používat respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – musí být 

nasazen po celou dobu návštěvy 

• Dezinfikovat si ruce na označených místech (u příchodu do zařízení) 

• Nesundávat ochranné pomůcky a nekonzumovat jídlo a pití 

• Balíčky pro svého blízkého předávat na recepci, které budou 

dezinfikovány 

• Po celou dobu návštěvy se řídit pokyny pověřených a poučených 

zaměstnanců, kteří mohou provést kontrolu dodržování hyg. opatření. 

 

Kontakty: 

Bc. Michaela Magdoňová – 604 244 733 

Mgr. Eva Machová – 775 620 858  

 

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.  

 

Děkujeme za pochopení a tolerantní přístup!  Žádáme návštěvy, aby byly 

tolerantní a shovívavé, vyčkali na recepci, absolvovali všechny nezbytné 

procedury, které STÁLE musíme dodržovat na základě přijatých opatření 

Vládou ČR (MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN). 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka DS Krnov 
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