Sociální služby Vyškov, p. o.
Polní 252/1, 682 01 Vyškov

Příkaz ředitelky k návštěvám uživatelů v pobytových zařízeních
Sociálních služeb Vyškov, p. o.
od 22. 11. 2021
SSV stanovují návštěvní hodiny uživatelů dle předem daného rozpisu, a to:

Pondělí - neděle: 13:30 – 16:30
Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná
nejbezpečnějším způsobem.
Koordinace návštěv do zařízení
Návštěvy jsou umožněny jen osobám splňujícím některou z následujících podmínek:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami odborné RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom certifikát, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem a doloží o tom certifikát,
nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve
Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace 2. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní.
Ve vnitřních prostorách zařízení musejí mít všichni návštěvníci zakrytá ústa a nos vlastním
respirátorem minimálně třídy FFP 2 nebo KN 95 po celou dobu návštěvy, a při vstupu a odchodu si
budou dezinfikovat ruce.
Po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách musí mít návštěvník respirátor řádně nasazený, nelze
konzumovat žádné nápoje ani potraviny.
Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv


Návštěvy Domova pro seniory probíhají pouze v době od 13:30 do 16:30 hodin. Poslední možný vstup
návštěvníků do areálu je v 16:00 hod. Maximální doporučená délka jedné návštěvy je 60 minut,
nejpozději však do 16:30 hod., kdy končí návštěvní hodiny.
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V Domově se zvláštním režim lze umožnit za splnění všech ostatních podmínek návštěvy i mimo
uvedenou dobu.
Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho uživatele ve stanoveném čase.
Dětem a mladistvým do 18 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která bude mít dítě po
celou dobu návštěvy pod dohledem. Pro děti a mladistvé platí stejná pravidla jako pro dospělé osoby.
Každý člen návštěvy podepíše na vrátnici čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci COVID19, za nezletilou osobu podepíše čestné prohlášení doprovázející dospělá osoba. V Domově se zvláštním
režimem podepíší návštěvníci čestné prohlášení u službukonajícího personálu.
Na vrátnici předloží návštěvníci originál potvrzení o absolvování testu, o prodělaném onemocnění
COVID-19 nebo o očkování proti onemocnění (viz podrobné informace v úvodu tohoto dokumentu).
V Domově se zvláštním režimem návštěvníci prokáží svou bezinfekčnost při vstupu do areálu
službukonajícímu personálu.
V případě příznaků virového onemocnění je návštěva obou osob zakázána, v tomto případě k nám,
prosím, nechoďte!
Návštěva nebude umožněna, pokud bude uživatel v době návštěvy na izolačním pokoji nebo bude aktuálně
v karanténě.
Prostor pro návštěvy











Po prokázání bezinfekčnosti při vstupu do zařízení mohou návštěvníci k návštěvám využít pokoje uživatelů
i společné prostory v jídelně či ve venkovním areálu zařízení (mimo výjimky). Návštěva se nahlásí na
vrátnici (v Domově se zvláštním režimem u službukonajícího personálu) a přejde na oddělení vstupem
určeným pro jednotlivá oddělení, poté jde na pokoj ke svému blízkému.
Pokud se rozhodnete opustit se svým blízkým během návštěvy areál Domova, sdělte to, prosím, personálu
oddělení.
Při pohybu v areálu Domova pro seniory je nutné dbát zvýšené osobní bezpečnosti a pokynů personálu,
probíhají zde stavební práce.
Návštěvám je zakázán vstup do pokojů jiných uživatelů služeb či jim určeným WC a koupelen.
Všechny osoby dodržují odstup od jiných osob.
Na pokoji se dodržuje zakrytí nosu a úst respirátorem třídy minimálně FFP2 nebo KN 95 u návštěvy
po celou dobu návštěvy – návštěvníkům není povoleno během návštěvy konzumovat stravu či tekutiny.
Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem
s virucidním účinkem.
Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

Ve Vyškově, dne 19. 11. 2021

Mgr. Dana Indráková, v. r.

