Nařízení ředitelky
Pravidla pro povolení návštěv
Tato opatření jsou přijata na základě usnesení vlády a na základě mimořádného
opatření v rámci prevence nákazy COVID – 19 v zařízení od 20. 12. 2021 po dobu trvání
nařízení vlády a mimořádného opatření

V Domově pro seniory Pilníkov je možno realizovat návštěvu v následujících případech:


Osoba absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření s
negativním výsledkem.



Osoba absolvovala nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy POC (antigenní) test s
negativním výsledkem



Osoba prodělala onemocnění Covid-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než
180 dní.



Osoba byla očkována:
1.

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu vakcíny
uplynulo nejméně 14 dní,

2.

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo
nejméně 14 dní.

Na návštěvu již není nutné se objednávat.
Návštěvní hodiny jsou stanoveny v úterý, čtvrtek a sobotu od 14:00 do 17:00
Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
Návštěva je povolena osobám od 12 let (jako druhá navštěvující osoba), pro které platí stejná
pravidla jako pro osoby dospělé (viz výše).
Zákaz návštěv domácím mazlíčkům.
Návštěvy nebudou umožněny u klientů s Covid onemocněním.
Na návštěvu si přineste si svůj jednorázový respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu, který při vstupu vybalíte z originálního obalu.
Před vstupem do budovy a během celého pobytu v budově musí mít každá osoba nasazen
respirátor (viz výše).
Vstupte do budovy a vyjeďte do 1. patra, kde nejprve informujete službukonající personál o své
návštěvě. Svoji návštěvu zapíšete do formuláře „Záznam návštěv“, zaměstnanci předložíte
doklad o bezinfekčnosti. Zaměstnanec stvrdí váš záznam na formuláři svým podpisem.

Návštěva bude probíhat na pokojích klientů. Pro návštěvy není k dispozici WC. Návštěvám
není dovoleno se volně pohybovat po budově, mimo pokoj, kde probíhá návštěva.
Návštěva je povinna mít po celou dobu návštěvy nasazený na nose a ústech respirátor.
Pokud návštěva nebude dodržovat pravidla, budeme nuceni návštěvu okamžitě ukončit.
Během návštěvy je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Návštěva může klientovi přinést
balíček, který předá před návštěvou personálu.
Žádáme návštěvníky, aby v případě jakýchkoliv příznaků nachlazení nebo chřipkového
onemocnění odložili plánovanou návštěvu.

Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NENAŘÍZENÍ KARANTÉNY A O
NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Svým podpisem v „záznamu návštěv“:
Prohlašuji, že se u mě v posledních 14 dnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).
Prohlašuji, že v současné době nemám nařízeno karanténní opatření.
Beru na vědomí, že sdělením nepravdivých informací mohu ohrozit zaměstnance
či klienty zařízení.
Jsem si rovněž vědom/a právních následků v případě podání nepravdivých
informací, včetně možného spáchání trestného činu šíření nakažlivé choroby.
Stvrzuji svým podpisem pravdivost předložených údajů, zejména, že k realizaci
testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěv, že výsledek testu je
negativní a že tato data se týkají výhradně mé osoby.

