
Kdo? může přijít na návštěvu 
• pouze dvě dospělé osoby na jednu návštěvu. Dětem návštěvy povoleny nejsou. 

• každý návštěvník může realizovat návštěvu pouze 1x za týden  

 

Koho? nemůžete navštívit 
• seniora, který je aktuálně pozitivní na Covid19 

• seniora, který je aktuálně v izolaci z důvodu prokázaného rizikového kontaktu 

 

Kdy? budou návštěvy realizovány 

• od pondělí 7.12.2020 pouze v pracovních dnech v době od 14:00 do 16:00 

• pouze po předchozí telefonické rezervaci na čísle 797 972 726 
• na jednu návštěvu je vymezený čas 30 minut, plus 15  minut na provedení POC testu  

 

Za jakých podmínek? může k návštěvě dojít 
• Pokud se jedná o návštěvníka, který onemocnění Ciovid19 prodělal v uplynulých 90 

dnech, musí o tom doložit písemné potvrzení vystavené praktickým lékařem. Tyto 

osoby se dále netestují a návštěva je jim umožněna.  

• Pokud návštěvník doloží negativní výsledek testu (písemně, či v esemesce), který není 

starší než 48 hodin, je mu návštěva umožněna a dále se netestuje. 

• Návštěvník, který výše uvedené body nesplňuje, musí souhlasit s provedením testu 

v DPS. Tyto testy provádí bezplatně naše zdravotní sestra ještě před realizací návštěvy. 

Výsledky jsou známé do 10 minut, odběr se provádí výtěrem z nosu.  

• Před realizací návštěvy návštěvník písemně poskytne informovaný souhlas, vyplní 

dotazník a podepíše  čestné prohlášení. Upozorňujeme na to, že vzhledem k tomu, že 

testy zajišťuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, je součástí čestného prohlášení uvedení 

rodného čísla. Bez úplného vyplnění čestného prohlášení nebude návštěva umožněna. 

• Návštěvy budou realizovány pouze v prostoru jídelny DPS. 

• Z důvodu  závažnosti celé situace a především na základě negativních zkušeností 

z minula, kdy opakovaně docházelo porušování bezpečnostních opatření ze stran 

návštěvníků,  bude každá návštěva probíhat za přítomnosti pracovníka DPS. Pokusíme 

se však zajistit co největší diskrétnost a soukromí.  

• Každý návštěvník si musí přinést svůj respirátor třídy minimálně FFP2 bez 

výdechového ventilu. Tento respirátor musí být nepoužitý a v originálním obalu.  

 

Jak? bude návštěva probíhat?  
• z domova si telefonicky rezervujete termín návštěvy 

• na návštěvu se dostavíte včas, svou přítomnost ohlásíte pracovníkovi recepce 

• na recepci vás vyzvedne zdravotní sestra, poskytne vám ochranné pomůcky (s 

výjimkou respirátoru), změří vám tělesnou teplotu a doprovodí vás do jídelny 

• tam v první řadě musíte podepsat informovaný souhlas s provedením testu 

• následuje odběr vzorku na testování, výsledek je k dispozici do deseti minut 

• v té době ve všech bodech vyplníte dotazník a podepíšete čestné prohlášení 

• pokud je výsledek testu negativní, bude vám návštěva umožněna 

• v průběhu návštěvy je vaší povinností mít po celou dobu nasazený respirátor  

• po ukončení návštěvy vás pracovník, který je po celou dobu návštěvy přítomen, 

doprovodí na recepci 

• pracovník recepce od vás přijme použité ochranné pomůcky a vy odcházíte 



 


