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Informace o možnosti návštěvy v Domově pro seniory POHODA 

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimku ze zákazu návštěv v domovech sociální péče 

  

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření č. j.: 

MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 03. 07. 2020 stanovuje ředitel Domova pro seniory POHODA 

(dále jen DS) tato pravidla pro návštěvy v období od 08. 12. do 12. 12. 2020. V následujícím období 

budou návštěvy upraveny podle dalších pravidel vyhlášených Vládou ČR a možností Domova. 

 

Po dobu nouzového stavu trvá zákaz návštěv s následujícími výjimkami, pokud klient DS: 

• je omezen ve svéprávnosti; 

• je se zdravotním postižením; 

• vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku 

posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitel); 

• je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění; 

• přichází za ním třetí osoby – navštěvující osoba. 

 

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba: 

• se podrobí před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru 

SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita DS dovolí pro 

testování. Termíny a kapacita testování v DS jsou uvedeny níže; 

• nebo absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test 

na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený 

laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem, popřípadě předložením originální SMS. 

DS požaduje umožnit kontrolu SMS v mobilním telefonu, zda se jedná o originál, nikoliv přeposlaný 

či jinak zkopírovaný text; 

• nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad 

vystavený praktickým lékařem. DS vyžaduje odevzdat originální doklad nebo ověřenou kopii.  
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Z kapacitních a personálních důvodů jsou stanoveny tyto návštěvní dny s maximální kapacitou: 

Úterý  8. prosince  13.30 – 15.30 hodin   maximálně 20 osob 

Středa  9. prosince  13.30 – 15.30 hodin   maximálně 20 osob 

Čtvrtek  10. prosince  13.30 – 15.30 hodin  maximálně 20 osob 

Pátek  11. prosince  13.30 – 15.30 hodin  maximálně 20 osob 

Sobota  12. prosince  13.30 – 15.30 hodin  maximálně 10 osob 

 

Z důvodů omezené kapacity na testování návštěv jsou stanoven následující harmonogram: 

Úterý  8. prosince 13.00 –10 osob a 13.30 - 10 osob  maximálně 20 osob 

Středa  9. prosince 13.00 –10 osob a 13.30 - 10 osob  maximálně 20 osob  

Čtvrtek  10. prosince 13.00 –10 osob a 13.30 - 10 osob  maximálně 20 osob  

Pátek  11. prosince 13.00 –10 osob a 13.30 - 10 osob  maximálně 20 osob 

  

V pátek 11. prosince bude také prováděno testování návštěv, které se za svým blízkým chystají 

v sobotu 12. prosince. Testování bude probíhat od 14.00 – 14.30 hodin a to maximálně pro 10 osob. 

Zařízení nebude testovat osoby mladší 18 let. V případě návštěvy dětí či mladistvých, si musí zajistit 

test v jiném odběrovém místě. Veškeré testování bude probíhat v testovací místnosti DS, která je 

označena cedulí TESTOVACÍ MÍSTNOST a lze do ní vstoupit pouze ze dvora vedle hlavního vchodu do 

ordinace praktického lékaře. Testování návštěv bude probíhat bezplatně. Není možné stanovit jiný 

termín pro provedení antigenního testu. Jiná odběrová místa v Jihočeském kraji naleznete zde: 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/  

 

Návštěvu lze zrealizovat pouze za těchto podmínek: 

• Návštěva si musí rezervovat termín, potažmo i termín provedení antigenního testu, v případě že 

bude testování zajišťovat DS. Zajistit rezervaci návštěvy a doby testování lze u sociálních pracovnic 

na telefonním čísle 388 385 316. 

• Návštěva musí používat po celou dobu návštěvy osobní ochrannou pomůcku dýchacích cest, a to 

minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Podmínkou však je, že si 

návštěva přinese respirátor v nerozbaleném originálním balení. Novost ochranné pomůcky 

překontroluje sociální pracovnice nebo pracovnice recepce. Jiné či již použité pomůcky nejsou 

přípustné.  
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• Jednoho klienta mohou navštívit maximálně 2 osoby v předem určeném a zarezervovaném čase. 

Návštěva musí DS opustit nejpozději v 15.30 hodin.  

• I nadále je nutno udržovat odstup 2 metry od jiných osob, vyjma klienta, za kterým návštěva 

přichází.  

• Při vstupu do DS bude každé osobě, která přichází na návštěvu měřena tělesná teplota, která nesmí 

být vyšší než 37,5°C. Prostřednictvím dotazníku bude taktéž každá osoba dotazována na symptomy 

onemocnění COVID-19 formou dotazníku a podepsáním čestného prohlášení. 

• Pokud bude navštěvující osoba vykazovat pozitivní příznak odpovídající onemocnění COVID-19, 

nebude jí návštěva umožněna.  

• Návštěva se bude prokazovat občanským průkazem. 

 

Návštěva v praxi aneb jak to bude probíhat: 

• Na návštěvu se dostavíte včas v termínu a hodinu dle dohody se sociálními pracovnicemi.  

• Vyčkáte před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test. Tedy ve 13.00 

hodin nebo ve 13.30 hodin a v pátek ve 14.00 hodin, a to podle toho v jakém termínu a čase 

půjdete na návštěvu.  

• Před odběrem vyplníte informovaný souhlas s provedením antigenního testu. Přineste si 

vlastní modře píšící propisovačku.   

• Po odběru odejde do určené místnosti, kde vyčkáte na výsledek testu (cca 15 minut) a vyplníte 

dotazník ve všech bodech. 

• Před zahájením návštěvy se prokážete novým, originálním filtrem FFP2 nebo KN95 bez 

výdechového ventilu. 

• Po sdělení negativního výsledku testu vás určený pracovník odvede na recepci, kde si 

vydesinfikuje ruce, očistíte podrážky bot na rohoži napuštěné dezinfekčním prostředkem a 

můžete odejít na návštěvu. 

• Na návštěvu sebou neberte domácí mazlíčky a nezdržujte se jinde než na pokoji klienta, 

kterého jdete navštívit. 

• Klienta žijícího na jednolůžkovém pokoji lze navštívit přímo tam a pobývat celou dobu návštěvy 

na pokoji.  

• Klienta žijícího na dvoulůžkovém pokoji lze navštívit přímo tam nebo můžete využít 

připravenou návštěvní místnost, ve které můžete v soukromí pobýt po dobu maximálně 30 
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minut. Zbytek návštěvy můžete strávit na pokoji, kde budou také připraveny plenty pro 

zajištění soukromí.  

• Návštěvy nesmí sundávat ochranu dýchacích cest po celou dobu návštěvy.  

 

Zdůrazňujeme, že Domov POHODA není povinen testování návštěv provádět, jde o vstřícnost rodinám 

a snahu zajistit kontakt s Vámi pro naše klientky a klienty. Organizování nás stojí mnoho úsilí a značné 

náklady. Zdravotní sestry nemůžeme uvolňovat pro účely testování návštěv kdykoli, neboť jejich 

povinností je především starat se o Vaše blízké. Žádáme proto rodiny o shovívavost, včasnou rezervaci 

a také její využití, klidné vyčkání v určené místnosti, absolvování všech procedur, které nám byly 

uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit dámy a pány před 

nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál. 

  

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi. 

  

 


