
Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory Zastávka 
platná od 5. 12. 2020 

 
Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. 
zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním 
režimem návštěvy uživatelů. Pro umožnění návštěv byly vládou stanoveny podmínky. V případě 
nedodržení podmínek návštěvníkem platí zákaz a návštěva realizována nebude, případně bude předčasně 
ukončena s tím, že nebude Domovem… následně umožněna nejméně do data povolení všech návštěv 
nařízením vlády ČR. 
 
Stanovení termínu, místa a délky trvání a organizace návštěvy je v pravomoci Domova.  
Tato pravomoc je svěřena vedoucím jednotlivých oddělení a vedoucí úseku přímé obslužné péče. 
 
Základní podmínkou je, že se každý návštěvník podrobí před zahájením návštěvy POC testu na 
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Test bude proveden bezplatně 
všeobecnou sestrou oddělení. Po dobu do prokázání výsledku testu setrvá návštěvník na vyhrazeném 
místě. V případě pozitivního výsledku testu bez otálení opustí prostory a areál Domova a obrátí se 
telefonicky na svého praktického lékaře se žádostí o stanovení dalšího postupu. 
 
Všeobecné sestry Domova pro seniory Zastávka mají tříměsíční zkušenost s testováním, provedly každá 
přes dva tisíce antigenních testů. Používají velmi jemné a lehce ohebné syntetické tyčinky pro stěr 
z nosohltanu. Vyšetření v provedení sester domova není nijak obtěžující. Je však třeba počítat s tím, že 
testy odhalují dostatečně citlivě především již probíhající infekci, nemusí ji zachytit v období před 
vytvořením rozpoznatelné hladiny antigenů. 
 
Požadavek testování 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. 
 
Výjimka je možná i pro osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 
a doloží o tom doklad zdravotnického pracoviště.  
 
Návštěvu je možno vykonat za podmínky, že po dobu návštěvy (pobytu v prostorách Domova..) používá 
návštěvník nepřetržitě osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně nový – dosud 
nepoužitý respirátor třídy FFP2 (KN95) nebo vyšší, vždy bez výdechového ventilu.  
Tento respirátor je možno, v případě potřeby, zakoupit v bufetu u vstupu (není tím dotčena povinnost 
zakrytí úst a nosu při vstupu do areálu Domova…). Nasazení odpovídajícího respirátoru je povinné 
nejpozději při vstupu do vestibulu Domova… 
 
Podmínkou návštěvy je i dodržení dalších režimových opatření: 
 

- dohoda o termínu a průběhu návštěvy s vedoucí oddělení v předstihu nejméně tří dnů 
- návštěva je omezena nejvýše dvěma dospělými osobami, děti do Domova.. zatím nemohou 
- trvání návštěvy (po provedení testu) je omezeno na dobu 30 minut  
- vyhrazené dny pro návštěvy: 1. oddělení pondělí, 2. oddělení středa, 3. oddělení čtvrtek,  

4. oddělení pátek – v časech od 10.00 do 11.30 hod a od 13.00 do 16.30 hod.  
Úterý je dnem vyhrazeným ordinaci lékaře, ta vyžaduje součinnost všeho zdravotnického personálu. 

- povinné a nepřetržité používání dalších ochranných pomůcek přidělených bezplatně staniční 
sestrou – rukavice, návštěvnický plášť 

- povinná desinfekce rukou 
- bezvýhradné respektování pokynů zdravotnického a pečovatelského personálu, vedení Domova.. 
- podpis prohlášení, souhlas s poskytnutím osobních údajů v rozsahu nutném pro evidenci 

provedeného testu, souhlas s testem a poskytnutím osobních údajů v rozsahu nutném pro evidenci 
provedeného testu, seznámení s pravidly platnými pro návštěvy 

 
Návštěvy uživatelů Domova… , kteří procházejí terminálním stadiem nemoci, se řídí osobní domluvou 
s vedoucí oddělení, nebo vedoucí úseku přímé obslužné péče. 
 
V Zastávce 2. 12. 2020        PhDr. Jiří Altman, ředitel 


