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Příkaz ředitele č. 4/2020  

Postup pro aplikaci návštěv u klientů v Domově Slunovrat od 5. prosince 2020 
(přijatá opatření v souvislosti s epidemií COVID-19) 

 

Tento příkaz ředitele č. 4/2020 upravuje postup pro aplikaci aktualizovaného platného 

krizového usnesení Vlády České republiky č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020, na základě 

kterého lze umožnit návštěvu třetí osoby u klienta v případě, když 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, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem 

návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii).  

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat 

doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky 

dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  

 

Koordinace návštěv do zařízení 

Počet třetích osob (návštěv) v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a 

způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází: 

• Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci 

cizích osob. 

• Návštěvy budou probíhat každý všední (pracovní) den od 14:00 do 16:00 hodin 

(návštěva začíná v 14.00 nebo v 15.00 h.). Délka návštěvy je stanovena na 45 minut.  

• Osoba je povinna svou návštěvu oznámit (nahlásit) organizaci minimálně jeden den 

dopředu. Kontaktní osobou pro oznámení (nahlášení) je vedoucí pobytového úseku 

nebo vedoucí útvaru zdravotních služeb.   

• Návštěva při vstupu do areálu a po celou dobu své přítomnosti v Domově Slunovrat 

musí mít na obličeji respirátor s filtrační třídou min. FFP2 bez výdechového ventilu (dle 

čínského značení KN95) – respirátor zakrývá současně nos i ústa. 

• Návštěva si musí při vstupu do areálu a odchodu z areálu dezinfikovat ruce.  

• Klient Domova Slunovrat musí mít během návštěvy nasazenou roušku, která zakrývá 

současně nos i ústa.  

• Návštěva doloží doklad (originál či ověřenou kopii) o tom, že absolvovala nejpozději 48 

hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo v době 90 dnů přede dnem 

návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.  

• Ve výjimečných případech se může návštěva podrobit POC testu na přítomnost 

antigenu SARS CoV-2 přímo v zařízení Domova Slunovrat před zahájením návštěvy, 

přičemž tuto skutečnost potvrdí svým podepsaným „Čestným prohlášením“ – viz 

příloha „Čestné prohlášení“.   

• Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.  
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• Návštěvy probíhají ve vyhrazených prostorách zařízení: aktivizační místnost, návštěvní 

místnost nebo zahradní areál.  

Omezení počtu návštěv, resp. osob a průběh návštěv 

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve 

stejném čase. 

Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba 

potřebuje podporu a doprovod, a v případě doprovázejících dětí.  

V případě potřeby bude návštěva probíhat za kontrolního dohledu zaměstnance zařízení.  

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. 

Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy 

Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných 

příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší 

vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu. 

 

Tento příkaz ředitele nabývá účinnosti dnem 5. prosince 2020. 

 

V Ostravě dne 5. prosince 2020 

 

 

 

Mgr. Vojtěch Curylo 

ředitel organizace 
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Příloha č. 1 

Č  E  S T  N  É     P  R  O  H  L  Á  Š  E  N  Í 
 

Dle aktualizovaného platného krizového usnesení Vlády České republiky č. 1264 ze 

dne 30. listopadu 2020 lze umožnit návštěvu třetí osoby u klienta v případě, když 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, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly 

onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii).  

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat 

doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné 

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

výdechového ventilu. 

 

Jméno a příjmení třetí osoby (návštěvy): …………………………………………………… 

Rodné číslo (návštěvy): ……………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště (návštěvy): …………………………………………………………………… 

Kontaktní údaje (návštěvy): …………………………………………………………………. 

Souhlas s provedením testu (návštěvy):                 ano                          ne1 

Výsledek testu:                        negativní                                   pozitivní 

(Negativní výsledek umožní návštěvu realizovat a pozitivní výsledek nikoliv) 

 

Test byl použit z distribuce Avenier, a. s.:               ne                          ano 

 

Jméno a příjmení klienta, ke kterému jde třetí osoba na návštěvu: 

 

………………………………………………………………… 

 

Třetí osoba (návštěva) bere na vědomí, že poskytovatel Domov Slunovrat, Ostrava-

Přívoz, p.o., zpracovává jeho osobní a citlivé (zvláštní) údaje uvedené v tomto 

„Čestném prohlášení“. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

 
1 V případě volby nehodící se škrtněte.  
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údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se poskytovatel Domov 

Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., zavazuje, že veškeré osobní a citlivé (zvláštní) údaje 

třetí osoby (návštěvy) uvedené v tomto „Čestném prohlášení“ budou shromažďovány 

a zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro aplikaci krizového usnesení 

Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na 

základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. 

Poskytovatel Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., prohlašuje, že jeho zaměstnanci 

jsou povinni zachovávat mlčenlivost. 

 

Poskytovatel Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., bude osobní a citlivé (zvláštní) 

údaje třetích osob (návštěv) uvedené v tomto „Čestném prohlášení“ zpracovávat a 

uchovávat pro účely výkaznictví provedených testů, pro doložení oprávněnosti výjimky 

ze zákazu návštěv a pro případnou finanční kontrolu, po dobu nezbytně nutnou a 

následně po dobu stanovenou archivačním řádem poskytovatele Domov Slunovrat, 

Ostrava-Přívoz, p.o., případně po dobu stanovenou zákonem. 

 

V případě pozitivního výsledku třetí osoby (návštěvy) POC testu na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2, doporučujeme této třetí osobě (návštěvě) neprodleně 

kontaktovat svého praktického lékaře.  

 

Třetí osoba (návštěva) vstupující do Domova Slunovrat, p.o., čestně prohlašuje, že se 

nenavrátil/a z rizikových oblastí zasažených COVID-19, ani nepřišel/nepřišla do 

blízkého styku s jinou s osobou, která se v těchto oblastech nacházela, ani 

nepřišel/nepřišla do blízkého styku s osobou s podezřením nebo onemocněním 

COVID-19 a nepociťuje žádné z příznaků tohoto onemocnění a cítí se zcela zdráv. 

Dále bere na vědomí, že může svou přítomností být skrytým nosičem onemocnění 

COVID-19 a tímto může zhoršit celkový zdravotní stav klienta/klientky, který může v 

krajních případech vést až k rychlému úmrtí. Osoba vstupující souhlasí s režimovými 

opatřeními zařízení. 

 

Datum a čas: _______________________________________________________ 

 

Podpis třetí osoby (návštěvy):__________________________________________ 

 

Jméno a podpis svědka: ______________________________________________ 
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