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příloha č. 0.14.1 

Průběh a organizace návštěv v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa 

 
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa se při organizování návštěv u uživatelů řídí 

doporučeným postupem MPSV č. 17 ze dne 30.11.2020, který je účinný od 2.12.2020. Tento 

doporučený postup upravuje výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na 

přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a doporučuje postup realizace návštěv.  

 

Výjimky ze zákazu návštěv v Domově dle platné legislativy: 
• Navštěvující osoba se před započatou návštěvou podrobila testu POC na přítomnost 

antigenu viru SARS s negativním výsledkem nebo RT-PCR vyšetření s negativním 

výsledkem. Tato vyšetření si navštěvující zajistí na odběrových místech, kde se provádí 

plošné testování. Testy musí být provedeny nejpozději 48 hod před započatou návštěvou. 

O tomto musí navštěvující osoba doložit doklad.  

• Navštěvující osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění 

COVID 19 a doloží o tomto doklad. 

• Ve výjimečných a odůvodněných případech se návštěvník podrobí POC testu na 

přítomnost viru SARS s negativním výsledkem v DZR Krásná Lípa. V tomto případě mu 

k podpisu bude předložen souhlas s provedením testu, souhlas se zpracováním osobních 

údajů a čestné prohlášení. Tento test musí být proveden zdravotnickým personálem. 

Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost toto testování zajistit svými zaměstnanci. 

V případě pozitivního výsledku testu nebude návštěva umožněna. Navštěvující osobě 

bude doporučeno kontaktovat praktického lékaře a domluvit další postup. 

 
Návštěvu si předem objednejte u sociální pracovnice (telefonicky, e-mailem). Předem budou 

domluveny podmínky, průběh a místo setkání, které budou závislé na provozních možnostech.  

 

Kontakt pro objednání 

Mgr. Mrázková Šárka 

Tel. 606 294 352 

Email: mrazkova@dzrkrasnalipa.cz 

 
• Návštěvy u uživatelů s onemocněním COVID nebudou umožněny. 

• Každá návštěva musí být předem dohodnuta a bude dojednán její průběh (místo setkání, 

podmínky setkání …).  

• Návštěva je omezena pouze na jednu osobu a jednoho klienta. 

• Délka návštěvy je max. 1 hodinu. 

• Návštěvy budou realizovány dle provozních, personálních a technických možností 

Domova. 

• Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorech Domova k tomu určených. 

V odůvodněných případech (např. u imobilních uživatelů či jinak handicapovaných na 
jejich pokojích). Pro návštěvy je také vymezena místnost pro případ nepříznivého počasí. 

• Před vstupem do budov bude návštěva poučena o pravidlech průběhu návštěvy. 
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• Před vstupem do budovy se návštěva podrobí měření tělesné teploty a bude dotázána na 

příznaky respiračního onemocnění. K tomuto vyplní prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud 

bude u navštěvující osoby naměřena tělesná teplota nad 37,5 °C nebo tato osoba bude 

mít přítomny příznaky respiračního onemocnění nebude návštěva umožněna. 

• Před návštěvou budou uživatelé personálem vybaveni rouškou a rukavicemi. Personál je 

pak doprovodí na místo setkání a po návštěvě je odvede zpět na budovu, kde je ubytován. 

• Návštěvě bude poskytnuta dezinfekce na ruce. 

• Návštěva musí do Domova vstupovat pouze s ochrannými pomůckami: rukavice a 

respirátory třídy FFP2 nebo KN95. Pokud by měl respirátor výdechový ventil je nutné mít 

přes respirátor roušku. 

• Pokud návštěva bude přinášet osobní věci či nějaké potraviny pro uživatele musí být vše 

v originálním neporušeném obalu, povrch bude muset být dezinfikován a 24 hod uložen 

na větratelném místě. Doporučujeme nepřinášet potraviny, které nejsou trvanlivé. Tímto 

také žádáme, aby návštěvy předávaly balíčky přímo zaměstnancům Domova, kteří zajistí 

všechna potřebná hygienická opatření. 

• Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce návštěvního prostoru. Prostory budou také 

ošetřeny germicidními přípravky a lampami. 

• Pokud se návštěva uskuteční na pokoji uživatele, budeme se snažit zajistit, aby byl 

uživatel na pokoji sám (pokud to není možné, dostane ochranné pomůcky i spolubydlící). 

Po ukončení návštěvy zaměstnanci Domova zajistí důkladnou dezinfekci pokoje a 

vyvětrání. Návštěvu na pokoj doprovodí vždy personál. 

 

 

Kolektiv zaměstnanců DZR Krásná Lípa děkuje za pochopení a spolupráci. 
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