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VÁŽENÍ PŘÍBUZNÍ A OPATROVNÍCI NAŠICH KLIENTŮ,  
na základě Mimořádného opatření (MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021) i nadále platí omezení návštěv 
v Domovech pro seniory a Domovech se zvláštním režimem Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace. 

Všechny návštěvy musí mít při vstupu do zařízení vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 (KN95) bez výdechového 

ventilu, ten používat po celou dobu návštěvy (děti do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu), 
dodržovat režimová opatření nastavená poskytovatelem a předložit jeden z níže psaných písemných dokladů: 
 o absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 7 dnů,  
 o absolvování POC antigenní testu s negativním výsledkem, který nesmí být starší více než 72 hodin,  
 o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, 
 případně certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a doložit, že: 

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

− od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.  
 nebo absolvovat na místě za přítomnosti pracovníka organizace samotest (určený k použití MZ ČR laickou osobou 

a opatřený na vlastní náklady) a před vstupem do zařízení se prokázat jeho negativním výsledkem 
 
HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VSETÍN 
 Všechny návštěvy na vícelůžkových pokojích musí být předem ohlášeny na konkrétní datum a čas.  
Pro telefonickou rezervaci návštěvy je určena kontaktní osoba.  

 Návštěvy, které probíhají v zařízení, se zdržují pouze na pokoji klienta, nebo v místnosti určené pro návštěvy.  
Při návštěvě je doporučeno dodržovat vzájemný odstup 2 m a po celou dobu návštěvy je nutné mít vlastní respirátor 
minimálně třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu. 

 V místnosti, která je určena pro návštěvy klientů, je prováděna zvýšená dezinfekce povrchů zaměřená zejména na 
místa s častějším dotykem osob a je zajištěno průběžné větrání minimálně po dobu 10 minut. Dezinfekce  
a větrání je rovněž provedeno po každé návštěvě na pokoji klienta. 

 Zakázány jsou návštěvy u klientů pozitivních na COVID-19. Individuálně jsou posuzovány návštěvy klientů  
v terminálním stádiu nemoci. 

 
PRAVIDLA PRO VSTUP NÁVŠTĚV DO ZAŘÍZENÍ 
 Každá návštěva musí projít pouze recepcí, nebo přes určeného zaměstnance. 
 Návštěva (včetně dětí) v rámci stanovené výjimky absolvuje na místě za přítomnosti pracovníka organizace 
samotest opatřený na vlastní náklady a před vstupem do zařízení se prokáže jeho negativním výsledkem, nebo 
předloží určenému zaměstnanci písemný doklad o absolvování RT-PCR vyšetření/POC antigenního testu nebo 
doklad vydaný lékařem o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, případně doklad anebo 
certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Zaměstnanec ověření dokladu zaznamená 
do Čestného prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Všechny návštěvy musí mít vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu a při vstupu 
do budovy si vydezinfikovat ruce (děti do 15 let mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu). 

 Každá návštěva bude zapsána do knihy návštěv. 
 Každá návštěva vyplní a odevzdá Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je ke stažení na webových stránkách 
organizace. 

 Návštěva je doporučena denně v čase od 9:00–18:00 hodin z důvodu kontroly Čestného prohlášení o bezinfekčnosti 
zaměstnancem zařízení. 

 Počet osob k návštěvě klienta je bez omezení.   
 
Je-li to možné, doporučujeme využít při návštěvě venkovní prostory zařízení.  
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. 
 

 
Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka organizace 
Ve Vsetíně dne 23. 7. 2021 
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