
Vážení, 
 
na základě usnesení Vlády ČR č.1264 ze dne 30.11.2020 ohledně výjimky ze zákazu 
návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 
bude v našem Domově od pondělí 21.12.2020 upraven systém návštěv Vašich 
rodinných příslušníků. 
 
Na základě této úpravy jsou možné dva typy návštěv: 

- 1) Ve vyhrazeném prostoru s plexisklem a mikrofonem 
- 2) Ve vyhrazeném prostoru bez plexiskla s povinností před konáním návštěvy 

předložit originál dokladu o provedení antigenního testu POC s negativním 
výsledkem ne starší 48 hodin a současně s povinností před konáním návštěvy 
vyplnit a podepsat Čestné prohlášení, které je přílohou této zprávy. 

 
Návštěvy nadále budou probíhat na základě objednání na tel. č. 774 103 692  
sl. Pazderová.  
Pro rodiny, které mají k dnešnímu dni objednanou a potvrzenou návštěvu, se nic 
nemění, pokud si vyberou alternativu návštěvy ve vyhrazeném prostoru s plexisklem 
a mikrofonem. Pokud si však vyberou alternativu číslo 2) prosíme tyto rodiny, aby na 
tel. č.  774 103 692, potvrdily výběr této varianty. 
Toto potvrzení je velmi důležité, abychom personálně zabezpečili převzetí potvrzení o 
negativním testu a měli připraveno příslušné Čestné prohlášení. 
 
Velice se omlouváme za komplikace, ale děláme vše pro to, abychom Vám umožnili 
kontakt s Vašimi rodinnými příslušníky, současně splnili veškerá platná nařízení a 
opatření a v neposlední řadě ochránili naše klienty a zaměstnance. 
 
Současně upozorňujeme, že pro všechny návštěvy nadále platí následující opatření: 
 

- budou probíhat ve vyhrazeném čase (zatím po omezenou dobu 30 minut) 
- budou probíhat na přesně vymezeném místě našeho Domova, to je přízemí 

budovy, kde pro Vás je zřízen vchod ze dvora (NE hlavní vchod)  
- návštěvu mohou absolvovat maximálně 4 osoby k jednomu klientovi při typu 

návštěvy ad 1) a maximálně 2 osoby při návštěvě typu ad 2) s tím, že potvrzení 
o negativním testu a podpis Čestného prohlášení musí předložit každá 
osoba!!! 

- platí zákaz předávání balíčků a potravin klientům při návštěvě 
- po každé návštěvě dojde k dezinfekci prostoru, kde návštěva probíhala. 

 
 
Velice děkuji za pochopení 
 
Ing. Milan Jiruška 
ředitel 


