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Příkaz ředitele č. 5/2021  

Postup pro aplikaci návštěv u klientů v Domově Slunovrat od 1. července 2021 
(přijatá opatření v souvislosti s epidemií COVID-19) 

 

Tento příkaz ředitele č. 5/2021 upravuje postup pro aplikaci návštěv u klientů v Domově 
Slunovrat od 1. července 2021 na základě aktualizovaného platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j.: MZDR14597/2021-3/MIN/KAN, ze dne 7. června 2021 
„Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“, a aktuální 
pandemické situace v ČR. 

 

Koordinace návštěv do zařízení 

Počet 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 10:00 do 17:00 hodin. 
Mimo tento vyhrazený čas je možné návštěvu uskutečnit jen po předchozí domluvě 
a povolení. O tomto povolení rozhoduje vedoucí útvaru zdravotní péče nebo vedoucí 
útvaru sociálních služeb.  

• Osoba je povinna svou návštěvu oznámit (nahlásit) organizaci minimálně jeden den 
dopředu. Kontaktní osoby pro oznámení (nahlášení) jsou vedoucí jednotlivých 
pobytových úseků. 

 
 

Možnosti vstupu do zařízení  

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta prokáže, že splňuje 
následující podmínky:  

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od daného očkování uplynulo: 

• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo 

• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 
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d) osoba prodělala potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví 
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím 
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od 
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví 
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným 
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.  

 

Obecné podmínky 

• 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.  
• Návštěva při vstupu vyplní předložené „Čestné prohlášení“ a svým podpisem potvrdí 

správnost uvedených údajů. 

 

Omezení návštěv - výjimky 

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu, případně na osoby, 
které jsou uvedeny v aktuální platné legislativě ČR.  

 

Průběh návštěv 

Doporučujeme všem osobám, aby v případě projevů příznaků nějakého onemocnění, 
návštěvu nerealizovaly a neohrožovaly další osoby v areálu domova. Při nedodržování výše 
uvedených podmínek pro návštěvy a hygienických opatření organizace si Domov Slunovrat 
vyhrazuje možnost návštěvu ukončit nebo neumožnit.  

Žádáme návštěvy o shovívavost, trpělivost a klidné absolvování všech nezbytných procedur, 
která jsou nám uložena platnou legislativou ČR. Cílem nás všech je umožnit vzájemné 
setkávání klientů s návštěvami a zároveň chránit všechny klienty a zaměstnance před nákazou 
COVID-19. 
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Seznamy odběrových míst najdete k dispozici na: Testování RT-PCR a antigenní metodou – 
Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz) 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení! 

 

Tento příkaz ředitele nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 

 

V Ostravě dne 1. července 2021 

 

 

 

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 

 

Osoba 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: _______________________________________________________ 

 

Jméno a podpis vstupující osoby:_______________________________________ 

 

Jméno a podpis svědka: ______________________________________________ 
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