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Příloha č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU
SAMOTESTU TESTU PROVEDENÉHO V DOMOVĚ

PŘED

ODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKEM, O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU
SAMOTESTU PROVEDENÉHO MIMO DOMOV DŮCHODCŮ
ČERNOŽICE, O PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO O
PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19

Příloha č. 2 POTVRZENÍ O PROVEDENÍ PREVENTIVNÍHO
ANTIGENNÍHO TESTU URČENÉHO PRO SEBETESTOVÁNÍ NEBO
POVOLENÉHO MZ ČER K POUŽITÍ LAICKOU OSOBOU ZA
PŘÍTOMNOSTI

ODPOVĚDNÉHO

DŮCHODCŮ ČERNOŽICE
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PRACOVNÍKA

DOMOVA

Úvod
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 6. 2021 s účinností
od 8. 6. 2021, aktualizovaného s účinností od 9. 7. 2021 jsou návštěvy v sociálních službách
umožněny při splnění podmínek uvedených níže.
Klienta může navštívit osoba, která:
•

absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem

•

absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test napřítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem

•

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

•

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo
o

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14dní

o

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC nejméně 14 dní

•

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Bez výše uvedených podmínek je umožněna návštěva u osob, které jsou v terminálním stadiu
nevyléčitelného onemocnění. Navštěvující se nemusejí prokazovat splněním výše uvedených
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podmínek, přesto však toto doporučujeme. Odpovědný pracovník se dotáže na symptomy
onemocnění COVID – 19 (teplota – je-li vyšší než 37,0 nebude vpuštěn, suchý kašel, obtížné
dýchaní, bolest svalů), případný vědomý kontakt s osobou nakaženou tímto onemocněním.
Pro tyto návštěvy platí individuální dohoda se sociální pracovnicí.
(platí však režimová opatření Domova viz Část I. Bod 3)

Pokud navštěvující osoba s uvedenými pravidly nesouhlasí a odmítá je respektovat, musí
vyčkat na úplné uvolnění návštěv ze strany vlády ČR.

Návštěvy u COVID pozitivních klientů jsou i nadále zakázány.

3

Část I.

Pravidla návštěv v Domově

1) Návštěvními dny jsou stanoveny pondělí až sobota. V čase od 14 do 16 hodin.
2) Termín a čas návštěvy je třeba si domluvit se sociální pracovnicí ve všední den v čase
od 8 do 14 hodin (nejpozději do 14 hodin dne předcházejícího návštěvě).
3) Doba jedné návštěvy je stanovena na 45 minut.
4) K jednomu klientovi/manželskému páru mohou v jeden okamžik max. 2 osoby. Dítě do
10 let včetně se nepočítá jako 1 osoba.
5) Každá navštěvující osoba musí mít vlastní respirátor, a to minimálně respirátor třídy
FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který má nasazen po celou dobu návštěvy,
s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích
cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
6) Před vstupem do budovy si vydezinfikuje ruce.
7) O navštěvující osobě budou vedeny tyto informace: Jméno, příjmení, telefonní číslo,
příznaky onemocnění Ano/ne, rizikový kontakt Ano/ne, čas příchodu.
8) Každá navštěvující osoba stvrdí pravdivost tohoto prohlášení svým podpisem. Na
každém listu návštěvní knihy bude uveden text prohlášení, aby si jej mohla návštěvní
osoba přečíst.
9) O každé navštěvující osobě je veden záznam v návštěvní knize, která je zřízena
výhradně za účelem evidence z důvodu preventivních opatření v souvislosti s epidemií
novým typem koronaviru a po ukončení opatření bude zrušena.
10) Návštěvy probíhají převážně mimo pokoj, pokud to zdravotní stav klienta dovolí. Jako
návštěvní místnost je určena hlavní jídelna v přízemí, kde může být v jednu chvíli max.
8 návštěv. V případě návštěvy na pokoji je navštěvující osoba doprovázena
pracovníkem, zdržuje se výhradně na pokoji a vyčká příchodu pracovníka, který ji
doprovodí zpět. K návštěvě je možné využívat také prostory zahrady za budovou a také
v prostorách přední zahrady (u altánu). V celém areálu, tedy i ve venkovních prostorách
platí povinnost mít nasazen respirátor viz bod 4.
11) Navštěvující osobě je zakázána konzumace potravin a nápojů a kouření ve vnitřních i
venkovních prostorách, klienti konzumovat a kouřit mohou (kouření povoleno jen ve
venkovních prostorách).
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12) V předem dojednaném čase určený pracovník klienta doprovodí na smluvené místo,
domluví se s návštěvou na čase odchodu a klienta doprovodí zpět na oddělení.
13) Návštěvám je zakázáno pohybovat se samostatně po odděleních, zdržovat se ve
společných prostorách určených pro klienty (jídelny na patrech v budově A a B), rovněž
není možné pohybovat se s klientem po chodbě daného oddělení.
14) WC pro návštěvy je k dispozici v přízemí budovy A vedle hlavní jídelny.
15) Pokud to zdravotní či psychický stav klienta umožní, je doporučeno, aby během
návštěvy používal roušku. Roušky pro klienty má k dispozici personál daného oddělení.
Mezi návštěvou a klientem je dodržován doporučený odstup 2 m.
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Část II. Závěrečná ustanovení
Pravidla pro návštěvy mohou být průběžně aktualizovaná s ohledem na aktuálně vydané
usnesení vlády, nařízení Ministerstva zdravotnictví apod. Návštěvní dny mohou být ze strany
domova upraveny či zrušeny v případě nutnosti využití návštěvních prostor pro zaměstnance
Domova (např. vzdělávání, povinné školení BOZP, PO, apod.). O úpravě návštěvní doby či
zrušení návštěv rozhoduje ředitel Domova. Návštěvy mohou být zrušeny také na základě
nařízení Krajské hygienické stanice, např. z důvodu karantény.
Pravidla pro návštěvy jsou k dispozici na webových stránkách, na Facebooku a nástěnce
v Domově.
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Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU SAMOTESTU TESTU PROVEDENÉHO
V DOMOVĚ PŘED ODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKEM, O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU SAMOTESTU
PROVEDENÉHO MIMO DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE, O PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ
COVID-19 NEBO O PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19
Já, níže podepsaný/á,
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:___________________________________________________________
TEL.:_______________________________________________________________________
JMÉNO A PŘÍJMENÍ KLIENTA
__________________________________________________________________________
prohlašuji, že1
a) jsem v době do 72 hodin před uskutečněním návštěvy absolvoval/a POC test
s negativním výsledkem, datum a čas testu: ______________________________
a. výsledek testu doložen SMS zprávou, potvrzením testovacího centra,
zaměstnavatelem, školou, čestným prohlášením
b) jsem v době do 7 dnů před uskutečněním návštěvy absolvovala RT PCR test
s negativním výsledkem, datum a čas testu:___________________________________
c) jsem si na místě před odpovědným pracovníkem provedl/a preventivní antigenní test,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobu s negativním výsledkem, datum a čas testu:_______________________
d) jsem v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal/a onemocnění COVID-19, datum
počátku onemocnění: ___________________________________________________
e)

jsem očkován/a proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,

1

Označte 1 z variant
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Svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v předloženém potvrzení o výše uvedeném jsou
pravdivé.

Datum a podpis:

____________________________________

8

Příloha č. 2

POTVRZENÍ O PROVEDENÍ PREVENTIVNÍHO ANTIGENNÍHO TESTU URČENÉHO PRO
SEBETESTOVÁNÍ NEBO POVOLENÉHO MZ ČER K POUŽITÍ LAICKOU OSOBOU ZA
PŘÍTOMNOSTI ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA DOMOVA DŮCHODCŮ ČERNOŽICE

Potvrzujeme, že pan/paní
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:___________________________________________________________
RODNÉ ČÍSLO :_______________________________________________________________
TRVALÝ POBYT: ______________________________________________________________
TEL.:_______________________________________________________________________

si za přítomnosti odpovědného pracovníka Domova důchodců Černožice provedl/a
preventivní antigenní testu určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobu s výsledkem NEGATIVNÍM.

V Černožicích dne ____________________________ v ________________________ hodin

Podpis zástupce poskytovatele sociálních služeb

_____________________________________
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