
Pokyn ředitele č. 4/2021 
 

N Á V Š T Ě V Y 

od 26.3.2021 
 

A. Domov Březiny, p.o., umožní návštěvy od 26. března 2021 při 

respektování hygienických a epidemiologických opatření: 

 

I. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky doložení dokladu: 

- osoba navštěvující uživatele absolvovala nejpozději 48 hodin před 

zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, 

- nebo v době max. 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění 

COVID-19, 

- nebo má certifikát o provedené vakcinaci proti onemocnění Covid-19 

starý min. 14 dní od druhé dávky. 

II. Domov Březiny nebude návštěvy testovat antigenními POC testy. 

III. Osoba navštěvující uživatele musí po dobu návštěvy používat osobní 

ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 

nebo KN95 bez výdechového ventilu [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]; 

IV. Návštěva musí dodržovat dalších režimová opatření poskytovatele, musí 

dbát pokynů personálu a dodržet veškerá protiepidemická opatření. 

V. V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného 

onemocnění lze návštěvu bez negativního testu připustit za podmínky, že 

osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

VI. Při příchodu do Domova se vždy nejprve ohlaste na recepci, kde Vám 

recepční změří teplotu, nechá Vás vydezinfikovat si ruce a poté každá 

osoba vypíše Prohlášení o zdravotním stavu v souvislosti s Covid19 vč. 

závazku používat ochranné pomůcky a předá doklad dle odst. I. Za nezletilé 

vypíše prohlášení dospělý doprovod. Na návštěvu můžou přijít na pouze 

dvě osoby. Nepovolujeme tělesný kontakt, nutno udržovat odstup od 

uživatele nebo personálu. 

 



 

 

VII. Doporučujeme, aby návštěva proběhla ve venkovním areálu. Pokud není 

možná návštěva venku, (počasí, zdr. stav uživatele) můžete být sjednána 

přednostně v návštěvní místnosti, anebo na pokoji. Návštěvu není možné 

uskutečnit ve společných prostorách.  

VIII. NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST. Domov Březiny, p.o., vyčlenil pro kontakty našich 

uživatelů s návštěvami místnost v přízemí pavilonu P3a, rehabilitace, 

místnost vlevo. Místnost je vybavena pro tyto účely, je zde umyvadlo a 

připravená dezinfekce na ruce. Návštěvní doba v návštěvní místnosti je 

stanovena na 14:00 až 16:30. Návštěva může trvat max. 20 minut, aby bylo 

možné místnost připravit na další návštěvu, popř. vydezinfikovat a vyvětrat 

pokoj. Návštěvy ve venkovním areálu nejsou časově omezeny. Do návštěvní 

místnosti mohou přijít pouze uživatelé mobilní nebo na vozíku. Plně 

imobilní zde není možné přivézt. 

IX. Uživatel je povinen po celou dobu návštěvy používat respirátor FFP-2, 

pokud mu to zdravotní stav neumožňuje, tak alespoň roušku. 

X. Plně imobilního uživatele možno navštívit na pokoji. Čas návštěvy není 

omezen, nutno dbát pokynů personálu, musí být na pokoji sám. Pokud je 

na dvojlůžkovém, spolubydlící musí být převezen jinam. Pokud to není 

možné, nelze návštěvu povolit. Po návštěvě nutno dezinfikovat a vyvětrat. 

XI. Návštěvu nutno ohlásit min. den předem na tel. č. 596 541 238, 

774 019 376, 733 390 601 (recepce), ta zajistí přepojení na příslušné 

oddělení. 

XII. Veškeré návštěvy se zapisují do centrální evidence, neschválené návštěvy 

budou projednány s ředitelem.  

 

     B. Opuštění domova 

I. Uživatelům bude umožněno opustit areál Domova Březiny. 

II. Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po 

návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení 

vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za 

další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě 

negativních výsledků obou testů.  

 

 

 



 

 

III. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený 

certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo 

nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění 

COVID-19, 

IV. Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky 

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor. 

 


