
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších osob (dále jen
návštěva).

1. Každou návštěvu si prosím domluvte telefonicky. 
2. Před vstupem do budovy se návštěva podrobí buď POC testu, který musí mít 

negativní výsledek, nebo předloží doklad o RT-PCR vyšetření nebo POC testu na 
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 48 h a 
nebo doloží, že v posledních 90 dnech před návštěvou prodělala onemocnění COVID 
– 19.

3. Před vstupem je návštěva dotazována na symptomy koronavirové nákazy, v případě 
testování s pracovníkem vyplní čestné prohlášení a provede se záznam do knihy 
návštěv.  

4. Návštěvě je změřena teplota. Pokud má teplotu nad 37,0 C, nebo pozitivní příznak 
nemoci, je návštěva zakázána.

5. Návštěva musí mít ústa a nos chráněný respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez 
výdechového ventilu. Při vstupu do budovy je povinna si dezinfikovat ruce. 

6. Pokud je návštěvou i nezletilá osoba (nebo nesvéprávná), poskytne odpovědi 
opatrovník, nebo zákonný zástupce. 

7. Pokud je to možné, klient má také roušku.
8. Návštěva je pokud možno venku – na zahrádce u domečku, nebo odchází s klientem 

na procházku. Je-li to možné, mohou být v návštěvním pokoji se samostatným 
vchodem. Případně jinak, po individuální dohodě.

9. V jednom okamžiku můžou být v zařízení max. 2 cizí osoby jako návštěvy.
10. Návštěva nesmí být na tzv. Izolaci nebo vícelůžkovém pokoji klienta. Může být pouze 

na jednolůžkovém pokoji. Případně po dohodě se spolubydlícím.
11. Pokud možno dodržuje se 2m odstup s výjimkou rodiny. V odůvodněných případech 

je umožněn kontakt na kratší vzdálenost na nezbytně nutnou dobu.
12. Testování a omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu, u 

uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se 
zdravotním postižením a u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální 
situace.

13. Po každé návštěvě, je provedena dezinfekce ploch, kterých se bezprostředně dotýkají
ruce ( zvonek, kliky, stůl, nádobí, toalety, … ).
Pokud chce návštěva odložit jednorázovou ochranu úst a nosu, bude tato vložena do 
igelitového sáčku, tento zavázán a odhozen do nádoby na nebezpečný odpad. 

14. Po každé návštěvě, případně v jejím průběhu je nutné větrání dané místnosti.
15. Nadále je nutné dodržovat také důsledné mytí rukou a desinfekci, pokud klienti a 

zaměstnanci přicházejí do Domova Jitka ( např. příchod do práce, nástup do 
týdenního stacionáře, aktivity, lékař, procházka, nákup, atd.)

Jakýkoliv kontakt mezi klientem Domova Jitka a další osobou musí probíhat co možná
nejbezpečnějším způsobem. Tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření

onemocnění COVID-19.



Pravidla byla vytvořena na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 3.
července 2020, Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. listopadu 2020 a 
Doporučeného postupu č. 17/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí Odboru sociálních
služeb a sociální práce.


