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Úvod 
Na základě usnesení vlády č. 80 ze dne 28.1.2021 jsou návštěvy v pobytových sociálních 

službách nadále zakázány s výjimkou klientů, kteří: 

• jsou v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění 

a dále pro osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí 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 podělaly onemocnění COVID-19 a 

doloží o tom doklad.  

 

Návštěvy u COVID pozitivních klientů jsou i nadále zakázány.  

 

Celé znění usnesení vlády ČR je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví 

https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady/ 

 

Poskytovatelé sociálních služeb nejsou povinni testování návštěv provádět. Domov důchodců 

však bude testování návštěv provádět. S ohledem na péči o ostatní klienty jsou termíny a časy 

testování návštěv pevně určeny. Žádáme blízké o shovívavost, včasnou rezervaci, dodržování 

domluvených termínů a časů a dodržování všech opatření daných těmito pravidly. Pokud 

navštěvující osoba s uvedenými pravidly nesouhlasí a odmítá je respektovat, musí vyčkat na 

úplné uvolnění návštěv ze strany vlády ČR.  
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Část I. Aplikace výjimek z návštěv v Domově důchodců Černožice 
Pravidla pro výjimky z návštěv jsou stanovena v souladu s výše uvedením usnesením vlády, 

doporučeným postupem MPSV 17/2020 a doporučeným postupem MPSV č. 14/2020  

Úplná znění doporučených postupů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce 

a sociálních věcí.  

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info 

 

1 Výjimka ze zákazu návštěv – testování návštěv v Domově 
Domov důchodců Černožice bude realizovat testování návštěv za přesně stanovených 

podmínek. Pro hladký průběh návštěv Vás žádáme o jejich důsledné dodržování. (podrobněji 

o organizaci testování viz část II.) 

Testování v Domově je prováděno v pondělí, středu a v pátek.  

Termín a čas testu je nutné si domluvit se sociální pracovnicí ve všední den v čase od 8 do 14 

hodin (nejpozději do 14 hodin dne předcházejícího testování, testování na pondělí je třeba 

domluvit do pátku do 14 hodin). S ohledem na provozní podmínky je možné v jeden den 

otestovat a zrealizovat návštěvy k max. 8 klientům (u jednoho klienta mohou být v jeden čas 

přítomny max. 2 osoby), tj. 16 osob. Navštěvující osobě bude sdělen čas, kdy je možné se na 

test dostavit. Testování v Domově provádí výhradně zdravotnický personál, resp. všeobecná 

sestra.  

Testování návštěv bude probíhat ve vestibulu Domova, vstup je hlavním vchodem. Každá 

navštěvující osoba vyčká před hlavním vchodem na výzvu k odběru vzorku na test. Před 

každým provedením testu musí vyplnit a podepsat informovaný souhlas a čestné prohlášení. 

Toto je možné stáhnout z našich webových stránek a přinést již vyplněné. Toto čestné 

prohlášení slouží pro případnou kontrolu oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv.  

Na požádání můžeme vystavit potvrzení, které je možné využít následujících 48 hodin v našem 

domově nebo v jiném zařízení sociálních služeb 
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2 Výjimka ze zákazu návštěv – negativní výsledek testu mimo DD nebo prodělané 

onemocnění COVID-19 
V případě, že navštěvující osoba absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy 

POC test či RT-PCR test není nutné provádět testování v Domově. O této skutečnosti je ale 

nezbytné doložit doklad (např. SMS zpráva o negativním výsledku testu). Každá osoba 

podepíše čestné prohlášení, kterým stvrzuje pravdivost těchto údajů.  

Výjimku z návštěv mají také osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly 

onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (např. rozhodnutí KHS, zprávu od lékaře, SMS 

zpráva o pozitivitě testu na COVID-19). Každá osoba podepíše čestné prohlášení, kterým 

stvrzuje pravdivost těchto údajů. 

Pro tyto výjimky z návštěv jsou stanoveny návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota. 

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 Výjimka ze zákazu návštěv – ostatní 
Tato výjimka se vztahuje na klienty, kteří:  

• jsou v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění 

Navštěvující osoby dle výše uvedeného bodu se nemusejí podrobit testování v DD ani se 

prokazovat negativním výsledkem testu. 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.  

O navštěvující osobě budou vedeny tyto informace: Jméno, příjmení, telefonní číslo, příznaky 

onemocnění Ano/ne, rizikový kontakt Ano/ne, čas příchodu.  

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. 

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.  

Pro tyto výjimky z návštěv platí individuální dohoda se sociální pracovnicí.  
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Část III.  Povinnosti navštěvujících osob 

1) Doba jedné návštěvy je stanovena na 45 minut a počíná běžet okamžikem sdělení 

výsledku testu.  

2) K jednomu klientovi/manželskému páru mohou v jeden okamžik max. 2 osoby, vstup 

není povolen dětem do 15 let, s výjimkou těch, které prodělaly onemocnění COVID-19. 

Dítě se počítá jako 1 osoba.  

3) 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.  

4) Před vstupem do budovy si vydezinfikuje ruce. 

5) 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.  

6) 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). 

7) V předem dojednaném čase určený pracovník klienta doprovodí na smluvené místo, 

domluví se s návštěvou na čase odchodu a klienta doprovodí zpět na oddělení.  

8) 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.  

9) WC pro návštěvy je k dispozici v přízemí budovy B u automatu na kávu.  

10) Doporučujeme, aby přinesené balíčky pro klienty byly umístěny v omyvatelném obalu 

a po vstupu do budovy byly ošetřeny připravenou dezinfekcí.  

11) 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 IV. 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 A INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM ANTIGENNÍHO 

TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

 

Já, níže podepsaný/á, 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:___________________________________________________________ 

RODNÉČÍSLO :_______________________________________________________________ 

TRVALÝ POBYT:______________________________________________________________ 

TEL.:_______________________________________________________________________ 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ KLIENTA 

__________________________________________________________________________ 

tímto projevuji svůj souhlas s provedením testování na onemocnění COVID-19 pomocí 

antigenního testování (POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2) pro účel návštěvy 

poskytovatele sociálních služeb Domov důchodců Černožice, IČ 00579017, Revoluční 84, 503 

04 Černožice.  

 

Podpisem tohoto informovaného souhlasu prohlašuji, že: 

• Jsem byl seznámen s metodou provedení testu výtěrem z nosohltanu, jenž provádí 

pouze zdravotnický pracovník-tento souhlas uděluji svobodně, a nikoliv pod nátlakem, 

• nevykazuji žádné známky akutního respiračního onemocnění, 

• v současné době se na mne nevztahuje žádné z karanténních opatření, 

• jsem byl/a před provedením zdravotní služby (antigenního testování) dostatečně 

informován/a o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích 

navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, 

• mi bylo umožněno klást doplňující otázky vztahující se k prováděné zdravotní službě 

(antigennímu testování), které mi byly srozumitelně zodpovězeny. 

• jsem byl/a informována o rizicích a možných vedlejších účincích či projevech 

poskytované zdravotní služby (antigenního testování), 

• jsem byl/a dostatečně a srozumitelně informován/a o všech dalších skutečnostech dle 

ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  
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• jsem srozuměn/a s tím, že pokud bude výsledek antigenního testování na onemocnění 

COVID-19 pozitivní, jsem povinen/povinna postupovat dle aktuálně platných a 

účinných nařízení vlády ČR a dalších právních předpisů. Doporučeno je kontaktovat 

praktického lékaře a podstoupit testování konfirmační metodou RT-PCR na průkaz 

přítomnosti viru.  

 

Současně tímto uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních 

údajů zpracovatelem Domov důchodců Černožice, IČ 00579017, Revoluční 84, 503 04 

Černožice v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, údaj o místu trvalého pobytu a telefon, a 

to pro účely archivace tohoto informovaného souhlasu po dobu určenou právními předpisy 

pro archivaci zdravotní dokumentace a dále pro účely nároku poskytovatele sociálních služeb 

na zpětnou refundaci nákladů na test a jeho výkon. Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si 

vědom svých práv dle kapitoly III nařízený GDPR. Tento informovaný souhlas a čestné 

prohlášení je pořizován ve smyslu bodu I. odst. 3 usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 

listopadu 2020, č. 1264, o přijetí krizového opatření. 

 

_______________________________________ 

datum a podpis 

 

Test byl proveden s výsledkem  

NEGATIVNÍM - POZITIVNÍM 

 

______________________________________ 

datum a podpis zástupce poskytovatele sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Příloha č. 2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU PROVEDENÉHO MIMO DOMOV 

DŮCHODCŮ ČERNOŽICE NEBO O PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

 

Já, níže podepsaný/á, 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:___________________________________________________________ 

RODNÉČÍSLO :_______________________________________________________________ 

TRVALÝ POBYT:______________________________________________________________ 

TEL.:_______________________________________________________________________ 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ KLIENTA 

__________________________________________________________________________ 

 

prohlašuji, že1 

a) jsem v době do 48 hodin před uskutečněním návštěvy absolvoval/a POC test či RT-PCR 

test s negativním výsledkem, datum a čas testu: ______________________________ 

b) jsem v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal/a onemocnění COVID-19, datum 

počátku onemocnění: ___________________________________________________  

Svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v předloženém potvrzení o výše uvedeném jsou 

pravdivé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Označte 1 z variant 
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Příloha č. 3 

 

POTVRZENÍ O PROVEDENÍ POC TESTU (ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ) NA PŘÍTOMNOST 

ANTIGENU VIRU SARS-COV2 SNEGATIVNÍM VÝSLEDKEM 

 

Poskytovatel sociálních služeb Domov důchodců Černožice, IČ 00579017, Revoluční 84, 503 04 

Černožice, provedl ve smyslu článku I. odst. 3 usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 

listopadu 2020, č. 1264, o přijetí krizového opatření, pro účely návštěvy sociálního zařízení 

třetí osobou, POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u osoby: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:___________________________________________________________ 

RODNÉ ČÍSLO :_______________________________________________________________ 

TRVALÝ POBYT: ______________________________________________________________ 

TEL.:_______________________________________________________________________

_ 

 

Test byl proveden s výsledkem NEGATIVNÍM.  

 

V Černožicích dne ____________________________ v ________________________ hodin 

 

 

Podpis zástupce poskytovatele sociálních služeb  

 

_____________________________________ 

 


