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POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY DS KRNOV OD 17.5.2021  

 

Návštěva je povinna dodržovat nastavená opatření organizace a krizové opatření 

Vlády České republiky dle Usnesení č. 297 ze dne 18.3.2021 týkajícího se 

možnosti návštěv v zařízení sociálních služeb. 

 

Osoba, která splní níže uvedené požadavky může vykonat návštěvu za 

podmínky, že po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 

bez výdechového ventilu a dodržuje další režimová opatření DS Krnov. 

Každá osoba si donese vlastní respirátor. 

 

V pobytových zařízeních sociálních služeb stále platí zákaz návštěv, ale jsou 

stanoveny tyto výjimky: 

 

• Návštěva může být dále povolena té osobě, která absolvovala 

POC antigenní test nebo RT_PCR vyšetření nejpozději 48 hodin před 

zahájením návštěvy s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (z 

odběrného místa). 

• Návštěva může být povolena té osobě, která v době 90 dnů před 

dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID_19 a doloží o tom doklad 

(vydá praktický lékař). 

• Návštěva má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID_19, a od aplikace druhé očkovací 

látky uplynulo nejméně 14 dnů nebo v případě jednodávkového schématu 

uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 

onemocnění COVID_19. 

 

V případě požadavku provedení antigenního testu v DS Krnov je nutno den 

dopředu objednat telefonicky na 554 684 633 (úhrada 350 Kč hotově za 

provedení testu). 

 

Stanovená doba návštěv: 

 

ÚT – NE vždy od 13.00 do 17.00 hodin. 

 

Vstup návštěvám je možný pouze vchodem u recepce za zvýšených 

hygienických opatření (měření teploty, dezinfekce rukou). Pokud má 

navštěvující osoba teplotu nad 37,0 stupňů nebo pozitivní příznak nemoci, je 
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návštěva zakázána. Návštěva vyplní dotazník bezinfekčnosti, doloží potřebné 

podklady pro udělení výjimky. Možný je vstup max. 2 dospělé osoby na jednoho 

klienta a doporučená doba návštěvy 60 minut. 

 

Setkání mohou proběhnout v jednolůžkových pokojích, ve vyčleněných 

prostorách – SeniorPoint, klubovna, terasa, zadní zahrada apod. Je nutno 

dodržovat od ostatních osob odstup min. 2 metry.  

 

Návštěva je povinna po celou dobu návštěvy: 

• Používat respirátor 

• Dezinfikovat si ruce na označených místech (u příchodu do zařízení) 

• Nesundávat ochranné pomůcky a nekonzumovat jídlo a pití 

• Balíčky pro svého blízkého předávat na recepci, které budou 

dezinfikovány 

• Po celou dobu návštěvy se řídit pokyny pověřených a poučených 

zaměstnanců, kteří mohou provést kontrolu dodržování hyg. opatření. 

 

V případě, že je klient v době plánované návštěvy na izolačním pokoji, je 

nutno si návštěvu domluvit telefonicky předem PO-PÁ od 8.00-14. hodin: 

Návštěvy na II. oddělení:   Bc. Michaela Magdoňová – 604 244 733 

Návštěvy na III. a IV. oddělení:  Bc. Eva Machová – 775 620 858  

 

Při nedodržování opatření si vedení domova vyhrazuje možnost ukončení 

návštěvy. Tato režimová opatření návštěv mohou být kdykoliv upravena dle 

aktuální situace v zařízení a vývoje epidemiologické situace či nařízení 

příslušných orgánů.  

 

Děkuji za pochopení a tolerantní přístup!  
 

 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka DS Krnov 
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