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Podmínky pro návštěvy 

 
     Podmínky pro návštěvy u uživatele služeb v Domově pro seniory a Domově se zvláštním 
režimem upravuje následující opatření Ministerstva zdravotnictví. To jako správní úřad 
příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
258/2000 Sb.“), nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného 
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

Osoba navštěvující uživatele v sociální pobytové službě (DPS, DZR), může vykonat 
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích 
cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s 
výjimkou dětí: 

1. do zahájení školní docházky, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, 
 
2. dětí od zahájení školní docházky do patnácti let věku, mohou nosit i jiné ochranné 
prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN 
EN 14683+AC, které brání šíření kapének 

Další výjimka, kdy osoba nemusí použít ochranný prostředek dýchacích cest: 

1. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo 
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu,  
 
2. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo 
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání 
šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto 
osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto 
opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském 
potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný 
prostředek dýchacích cest. 

Průběh návštěv 
 
o Návštěvníci se hlásí na vrátnici, kde nahlásí jméno uživatele, za kterým přicházejí. Tam 

dostanou vizitku návštěvníka, kterou při odchodu ze zařízení opět na vrátnici vrátí. Ve 
službě DZR návštěvníci ohlásí návštěvu i její konec službukonajícímu personálu.  



o Po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách musí mít návštěvník respirátor řádně 
nasazený, návštěvníkům není povoleno během návštěvy konzumovat stravu či nápoje. 
 

o Žádáme návštěvníky uživatelů služeb, aby dbali na hygienu rukou a používali desinfekci, 
která je k dispozici u každého vstupu do zařízení i na jednotlivých odděleních. 
 

o Doporučujeme návštěvníkům, aby v případě příznaků jakéhokoli virového onemocnění 
ať u sebe nebo u člena domácnosti zvážili svou návštěvu a rizika z ní vyplývající a raději 
návštěvu odložili do doby úplného uzdravení. 
 

o Návštěva nebude umožněna, pokud bude uživatel služby v době návštěvy aktuálně 
v izolaci nebo u něj bude nařízena karanténa. V takovém případě bude informována 
kontaktní osoba uživatele služeb. 
 

o Návštěvní hodiny nejsou omezeny, žádáme ale návštěvníky, aby při návštěvách 
respektovali noční klid i přirozenou organizaci dne uživatelů služeb.  

 
Prostor pro návštěvy 

 
o Návštěvníci mohou k návštěvám využít pokoje uživatelů i společné prostory v chodbách, 

kuchyňkách, jídelně či ve venkovním areálu zařízení (mimo výjimky).  
 

o Pokud se rozhodnete opustit se svým blízkým během návštěvy areál Domova, sdělte to, 
prosím, personálu oddělení. 

 
 
Ve Vyškově, dne 14. 3. 2022 Mgr. Dana Indráková, v. r 


