
Pravidla pro návštěvy v DS Zastávka 
            Návštěvy jsou možné celý týden vč. víkendu, v časech 10.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hodin 

 

   Návštěva se musí prokázat následujícím dokumentem: 

 

- Certifikátem o očkování proti onemocnění COVID- 19, kdy od druhé dávky vakcíny 

uplynulo nejméně 14 dnů 

- Potvrzením o provedeném antigenním testu, nebo testu PCR. Toto potvrzení nesmí být 

starší 48 hodin. Test musí být proveden Domovem pro seniory Zastávka, nebo 

zdravotníkem veřejného testovacího místa. Je možný i profesionální AG či PCR test 

provedený na pracovišti smluvní laboratoří či zdravotníkem, nikoliv však test z kraje nosu 

a slin (samoodběrové testy). Typ testu musí být z potvrzení patrný. 

- Ve všední dny umožňujeme provedení antigenního testu, žádáme však o domluvu předem 

      s vedoucí sestrou příslušného oddělení 

- Potvrzení lékaře o prodělání nemoci COVID -19, kdy od jejího začátku (prvního 

pozitivního testu) neuplynulo více než 180 dnů 

 
 

 

• Certifikát o očkování stačí předložit pouze poprvé, dále bude evidován recepcí Domova….  

• Ten, kdo má potřebné dokumenty, nevyplňuje „Čestné prohlášení“, pouze podepisuje 

„Pravidla pro návštěvy“ a zapisuje se do Deníku návštěv. 

• Trvání návštěvy je, kvůli zabezpečení potřebné péče klientům, omezeno 60 minutami. 

• Návštěva je možná v počtu dvou dospělých osob. Pokud počasí dovoluje pobyt ve 

venkovních prostorách – je možná i návštěva dětí (bez omezení počtu), je však nezbytně 

nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od jiných klientů 

• Do vnitřních prostor není možno brát s sebou děti s ohledem na možné oslabení imunity 

starších a dlouhodobě nemocných klientů Domova… 

• Při vstupu do DS si dezinfikujte ruce, bude Vám změřena teplota. Lidem se symptomy 

nemoci COVID-19, nebo s teplotou nad 37,0°C, nebude umožněn vstup do zařízení. 

• Návštěvy musí mít po celou dobu správně nasazen nový, dosud nepoužitý respirátor FFP2. 

Ten je možno zakoupit i na recepci našeho Domova… 

• Návštěvy klientů v karanténě nejsou povoleny, s výjimkou terminálního stavu nemocných. 

• Na návštěvu přijďte alespoň s 10-minutovým předstihem, ať máte čas na vyplnění potřebného 

formuláře a nekrátíte dobu strávenou se svým blízkým. 

• Návštěva může probíhat i na pokoji klienta, jen v případě, že je v terminálním stavu, nemoci 

nebo z vážných zdravotních důvodů nemůže opustit pokoj za podmínky použití závěsů mezi 

lůžky, dodržení bezpečné vzdálenosti (2 metry), použití respirátorů a dezinfekci rukou při 

vstupu na pokoj. Ostatní návštěvy jen v hale a areálu domova (park, zahrada).  

• Do odvolání nebude na recepci vařena káva pro návštěvy. Není zde povolena konzumace 

jídla hosty. Výjimkou je park s dodržením bezpečné vzdálenosti od jiných klientů. 

• Po každé návštěvě personál provede dezinfekci ploch a vyvětrání prostor. 

• V případě potřeby použijte WC v přízemí u recepce. 

• Pokud nebudete mít platný výsledek testu, nebo jiný z potřebných dokumentů, nebudeme Vám 

moci, s ohledem na celostátně platné předpisy, návštěvu umožnit!  

V Zastávce dne 23.7.2021                                           PhDr. Jiří Altman, ředitel DS Zastávka  


