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V Krnově dne 11.3.2021  

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY DS KRNOV OD 16.3.2021  

 

Návštěva je povinna dodržovat nastavená opatření organizace a krizové opatření 

Vlády České republiky dle Usnesení č. 201 ze dne 26.2.2021 týkajícího se 

možnosti návštěv v zařízení sociálních služeb platného po dobu nouzového 

stavu. 

 

Osoba, která splní níže uvedené požadavky může vykonat návštěvu za 

podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 

bez výdechového ventilu a dodržuje další režimová opatření DS Krnov. 

Každá osoba si donese vlastní respirátor. 

 

V pobytových zařízeních sociálních služeb stále platí zákaz návštěv, ale jsou 

stanoveny tyto výjimky: 

 

• Návštěva může být dále povolena té osobě, která absolvovala 

POC antigenní test nebo RT_PCR vyšetření nejpozději 48 hodin před 

zahájením návštěvy s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (z 

odběrného místa). 

• Návštěva může být povolena té osobě, která v době 90 dnů před 

dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID_19 a doloží o tom doklad 

(vydá praktický lékař). 

• Zákaz návštěvy se nevztahuje na osobu v případě, že se podrobí 

před zahájením návštěvy POC antigennímu testu na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem.  

Tento test je možné absolvovat: 

1. Na odběrném místě SZZK Krnov ZDARMA ve dnech PO-PÁ 

(12.00-17.00) a SO (11.30 – 16.00). Je nutno se dopředu objednat. 

2.  Test lze provést v našem zařízení DS Krnov, avšak za úhradu 

ve výši 350 Kč. Úhrada hotově před provedením testu. Testy 

provádíme z organizačních důvodů pouze ve dnech ÚT až PÁ. 

3. V případě vlastního zakoupení testu je nutno provedení testu 

naším zdravotnickým pracovníkem, úhrada je 200 Kč před provedením 

testu. 

Provedení testu je možné po předchozí domluvě se SP ohledně termínu 

návštěvy.  
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Stanovená doba návštěv je podle oddělení stanovena takto: 

DZR a II. oddělení – návštěvní dny ÚT, ČT, SO 13.00 – 16.30 hod. 

III. a IV. oddělení – návštěvní dny STŘ, PÁ  13.00 – 16.30 hod. 

 

Funguje objednávkový systém návštěv v pracovních dnech PO až PÁ od 8.00 do 

14.00 hodin na tel. číslech: 

Návštěvy na DZR:    Sylva Krejčí, DiS – 724 831 652  

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

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

 

Doba návštěvy je stanovena max. na 60 minut a probíhá v režimu max. 2 

dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase. Je stanoven max. počet 

návštěv na celém oddělení.  

 

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 202 ze dne 26.2.2021 byla zmírněna 

omezení ohledně vycházek klientů DS mimo zařízení po dobu nouzového 

stavu. Klient může vykonat vycházku, návštěvu u svých blízkých, přespat 

mimo zařízení. Avšak po návratu do DS se bude nutná karanténa od 

ukončení vycházky v odděleném prostoru. 

 

Vstup objednaným 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. 

 

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. Návštěvě není povolen volný 

pohyb po zařízení. 

 

Pracovníci musí provést po každé návštěvě na pokoji dezinfekci ploch, kterých 

se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem. Prosíme návštěvníky o 

minimální kontakt ploch v místě návštěvy.  
 

Při nedodržování opatření si vedení domova vyhrazuje možnost ukončení 

návštěvy. Tato režimová opatření návštěv mohou být kdykoliv upravena dle 

aktuální situace rozšíření nákazy COVD_19 v zařízení. Děkujeme za 

pochopení. Jsme potěšeni, že i v této situaci existuje možnost zprostředkovat 

Vám osobní kontakt. Avšak vzhledem ke stále vážné epidemiologické situaci 

vyhodnocujeme denně aktuální stav a dodržujeme nařízení MZ a Vlády ČR.  
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