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POKYN ŘEDITELKY DPS  č. 2/2021 

 

Na základě Mimořádného opatření č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN 

ze dne 11.5.2021 dochází v DPS Vrbno s platností od 24.5.2021 k těmto 

změnám:  
 

1. Návštěvy v našem DPS i nadále fungují v režimu rezervačního systému, návštěvu je možno si domluvit na 

tel. :  797 972 726 v době od pondělí do soboty včetně, a to na dobu 13:00, 14:00 a 15:00 (na jednu 

návštěvu je počítáno s dobou jedné hodiny) 
2. Mimo rezervační systém je umožněna návštěva uživatelů s ukončeným očkováním, a to 

v případě vycházky návštěvy s uživatelem v okolí DPS.  

3. Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám plus max. 2 dětem na jednu návštěvu.  

4. Návštěva je umožněna osobě, která se:  

• prokáže dokladem negativním PCR nebo antigenním testem, ne starším 48 hodin, doklad 

musí být vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem. Výsledky samo testů 

neakceptujeme. 

• má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném a ukončeném 

očkování proti onemocnění COVID-19 a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 

onemocnění COVID-19  

• přinese potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne staršího 90 dnů, doklad od 

praktického lékaře  

(výše uvedená opatření se netýkají dětí). 

5. Návštěvy uživatelů probíhají pouze ve vymezeném prostotu jídelny, případně na zahradě. Není 

povolen volný pohyb návštěv po zařízení 

6. Při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí používat návštěvník vlastní ochranný 

prostředek dýchacích cest, a to buď respirátor  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez 

výdechového ventilu.  Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, 

popř. personálu zařízení sociální služby. Děti do 2 let věku nemusí mít ochranu dýchacích cest. 

7. Před zahájením návštěvy je každý návštěvník povinen:  

• provést důkladnou dezinfekci rukou  

• změřit si tělesnou teplotu, při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna  

• podepsat čestné prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu 

s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech 

8. V případě, že je pro návštěvy komplikované zajistit si testování PCR nebo antigenním testem 

jinak, lze využít bezplatného testování v DPS, ale pouze v pondělí a ve čtvrtek v době od 13:00 

do 14:00. Návštěva obdrží doklad o výsledku testu a v případě negativního výsledku pak 

návštěva proběhne na základě rezervačního systému nejpozději do 48 hodin. Vzhledem 

k vyššímu počtu nemůžeme organizačně zajistit testování před každou návštěvou  

 
Ve Vrbně pod Pradědem, dne 17.5.2021  

 

                                                                                            Mgr. Kristína Strouhalová, ředitelka 
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