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INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY U KOSTELÍČKA 
PARDUBICE 

I přes ukončení nouzového stavu platí pro návštěvy i nadále omezení, která musíme 
respektovat. 

Jsme rádi, že se u nás v zařízení situace v této chvíli i nadále zklidňuje, a že můžeme rozšířit 
návštěvy za našimi klienty na všechny dny v týdnu v určených časech. 

Na základě usnesení vlády a dále na základě mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví nastavujeme v období od 21. 9. 2021 do odvolání následující pravidla pro 
návštěvy.  
 
Návštěvy jsou po předešlé domluvě s vedoucí zdravotnického oddělení umožněny u klientů, 
kteří se nachází v terminálním stadiu onemocnění. 
 

Návštěva bude umožněna dále také osobě, která: 

 

• byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že            
u očkování uplynulo: 

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní 
 

NEBO 
 

• Absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s 
negativním výsledkem 

 

NEBO 
 

• Absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS 
CoV-2 s negativním výsledkem 

 

Výsledek o negativním testu doloží návštěva dokladem vystaveným odběrovým 
centrem, praktickým lékařem nebo potvrzením od zaměstnavatele o provedeném 
testu v zaměstnání. (v případě PCR testu bude k prokázání negativity výsledku stačit 
sms zpráva zaslaná odběrovým centrem)  

 

NEBO 
 

• Osoba, která si na místě provede sama antigenní test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 
 

NEBO  
 

• V době 180 dnů před uskutečněním návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a 
doloží o tom před vstupem do zařízení doklad vystavený praktickým lékařem. 

 

http://www.helphomepardubice.cz/
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Termíny a časy pro návštěvy: 

(V případě potřeby, je možné si po předchozí domluvě s vedoucími zdravotnických 
oddělení sjednat mimořádně návštěvu i v jiný čas, pokud to provozní podmínky dovolí) 

 

          PO - NE 9,00 – 11,00 a 13,00 – 17,00 hod. 
 

Podmínky pro vstup návštěvy do zařízení: 

 

• Návštěva bude umožněna maximálně dvěma osobám na jednoho navštíveného.  

• Před vstupem do budovy bude mít návštěva správně nasazený vlastní a viditelně 
neznehodnocený respirátor třídy FFP2 (variantní označení KN 95) bez výdechového 
ventilku.   

• Důkladně si vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí. 

• Návštěva se na vrátnici zapíše do knihy návštěv. 

• Po celou dobu pobytu v zařízení musí mít návštěva řádně nasazenou ochranu dýchacích 

cest, (Toto neplatí, pokud návštěvu trávíte mimo vnitřní prostory zařízení) 

Upozorňujeme Vás, že v případě, že personál zjistí porušování těchto pravidel, je oprávněn 
okamžitě ukončit Vaši návštěvu a předat záležitost k řešení vedoucímu zařízení, který má 
oprávnění situaci řešit s hygienickou službou. Věříme, že naše opatření budete respektovat.  

V případě nevyjasněných a nezodpovězených dotazů telefonicky se můžete obrátit přímo na 
vedoucího zařízení pana Mgr. Lukáše Holečka, MBA: lukas.holecek@ssmpce.cz  

 

Děkujeme všem za spolupráci. Věříme, že již brzy bude lépe.  

                          

            

        Mgr. Lukáš Holeček, MBA 
       vedoucí Domova pro seniory U Kostelíčka 
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