
Vážení, 

 

nařízením Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 14 budou od 11. ledna 2021 opět povoleny návštěvy 

v domovech pro seniory, za podmínky dodržení nařízených preventivních opatření. Od tohoto data 

tedy můžete navštívit své příbuzné v našem domově pro seniory nebo jim přinést potřebné věci. Stále 

bude platit zákaz návštěv u osob, které jsou v karanténě. 

 

V Domově pro seniory Efata (dále jen DS) jsme v oblasti návštěv uživatelů nastavili v souladu 

s nařízením vlády tato preventivní opatření: 

 

 Každý z návštěvníků se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu 

viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na 

osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření 

nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o 

tom doklad (DS Efata nebude tyto testy provádět ani zajišťovat. Níže je uveden seznam 

zařízení, kde je možné se nechat testovat), a osoby, které v době 90 dnů přede dnem 

návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento 

požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní 

ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez 

výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; 

TENTO TEST NEVYŽADUJEME U NÁVŠTĚV K UŽIVATELŮM  

- S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ, 

- V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉHO ONEMOCNĚNÍ 

 Návštěvníci vyplní dotazník o bezinfekčnosti 

 Návštěvníci nesmí mít respirační nebo jiné infekční onemocnění. 

 Návštěvníci v průběhu 14ti dnů nesměli přijít do kontaktu s nakaženým COVID-19 nebo           

s osobou s podezřením na možnou nákazu COVID-19. 

 Čas návštěvy si prosím předem domluvte s personálem DS na tel. čísle 734 796 471 

(ošetřovna).  

 Povoleny jsou návštěvy maximálně 2 osob u jednoho uživatele najednou. 

 Ve stejném čase mohou v DS souběžně probíhat pouze dvě různé návštěvy.  

 Návštěva může navštívit pouze jednoho uživatele nebo jeden manželský pár.   

 Návštěvy by se měly zdržovat výlučně v bytě uživatele nebo na terasách DS.  

 Doba návštěvy je omezena na 30 minut. Do této doby se nezapočítává potřebná příprava 

návštěvníka na návštěvu (desinfekce, zjišťování zdrav. stavu aj.)  

 Návštěvy mohou probíhat pouze v  níže uvedených hodinách,  

od 10:00 –11:00 hodin 

od 14:00–14:45 hodin 

od 15:00–16:00 hodin 

od 18:00–18:30 hodin - v tomto čase je povolena pouze jedna návštěva. 

 Vzájemný odstup mezi osobami při návštěvě by měl být minimálně 1,5 m. 

 Po vstupu do DS Vám bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem a budete 

dotázáni, zda jste byli v kontaktu, v průběhu 14ti dnů, s COVID-19 pozitivní osobou nebo 

s osobou s podezřením na nákazu COVID-19.  Pokud Vám bude naměřena TT nižší než 37 

C, nebudete trpět respiračním onemocněním a nebyli jste v kontaktu se suspektní osobou, 

budete moci návštěvu uživatele uskutečnit.  

 U vstupu do DS použijete připravené jednorázové návleky na obuv, vydesinfikujete si ruce 

připravenou desinfekcí. Osoby s alergií na desinfekci si umyjí ruce teplou vodou s mýdlem a 

použijí jednorázové rukavice (samozřejmostí je respirátor zakrývající ústa a nos návštěvy). 

 Svůj příchod zapíšete do knihy návštěv, kde uvedete hodinu svého příchodu, koho jdete 

navštívit a při odchodu hodinu svého odchodu.  



 Pokud jste přinesli pro uživatele věci nebo potraviny, které mu chcete předat, oznamte to 

prosím personálu, který následně zajistí desinfekci zboží, uloží jej do vydesinfikované tašky, 

kterou Vám předá k předání uživateli.  

 Vzhledem k potřebě desinfikovat veškeré věci, které uživateli donesete a časové vytíženosti 

personálu, je povoleno uživateli donést maximálně 7 položek potravin. Ovoce/zeleninu 

prosím noste v obale, který se může vydesinfikovat. Za jednu položku se považuje například 

1 balení ovoce, 1 jogurt, 1 balení oplatku atd.  Pokud budete chtít přinést oblečení, které se 

místo desinfekce musí před jeho předáním uživateli vyprat, označte ho prosím doma jménem 

uživatele, aby se označení nevypralo a označený oděv vložte do sáčku nebo igelitové tašky, 

na kterou nalepíte jméno uživatele. Tašku s oblečením pak předáme do prádelny k vyprání s 

desinfekcí. 

 Při odchodu zapište hodinu svého odchodu do knihy návštěv, použité návleky a jednorázové 

rukavice odložte do připraveného koše. 

 Po návštěvě pracovník DS zajistí vyvětrání bytu, kde se návštěva konala a desinfekci místa, 

kde návštěva seděla. 

 

Dodržování nastavených opatření napomáhá k vyšší bezpečnosti jak uživatelů domova, tak i jeho 

personálu. Prosíme Vás tedy o jejich dodržování. Je v zájmu nás všech předejít možnému zavlečení 

infekce viru COVID-19 z vnějšího prostředí do DS. 

 

Pokud bychom byli ze strany MPSV ČR nebo KÚ ZL kraje informováni o potřebě zavést další 

preventivní opatření v oblasti návštěv uživatelů sociální služby, budou tato opatření zveřejněna v 

informacích pro návštěvy u vchodu do DS. 

 

Předem Vám děkujeme za ochotu a trpělivost ve vzájemné spolupráci. 

 

       

 

 

Bc. Milan Metzl, v. r. 

sociální pracovník Domova pro seniory Efata  

 

 

 

Návštěvy si mohou nechat udělat antigenní test na odběrových stanicích sítě krajských nemocnic. 

Ve Zlínském kraji provádí testy KNTB ve Zlíně zdarma 1x za 5 dnů, na testy je nutné se objednat 

na internetové adrese: https://covidtest.bnzlin.cz/Antigen 

 


