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Vážené rodiny, přátelé Drachtinky, žadatelé o sociální službu,
dovolte mi poskytnout Vám organizační informace k realizaci návštěv v návaznosti na
preventivní opatření s šířením nákazy Covid-19 v našem Domově.
Veškerá opatření jsou nastavena v souladu s platnými vládními opatřeními:

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NÁVŠTĚV – omezení stále trvá
Návštěvní dny pro OSOBY, KTERÉ DOLOŽÍ DOKLADY NUTNÉ K REALIZACI
NÁVŠTĚVY jsou DENNĚ.
Návštěvní doba – 10.00 – 17.00 hod.
VSTUP DO DOMOVA VŽDY PŘES RECEPCI, KDE PŘEDLOŽÍTE DOKLADY
SOUVISEJÍCÍ S COVID-19 (podmínky níže) A VYPLNÍTE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
POHYB PO DOMOVĚ VŽDY S CEDULKOU „NÁVŠTĚVA“, kterou obdržíte na
recepci a po ukončení návštěvy vracíte zpět. Označení návštěvy slouží
k vizuální kontrole personálu, že návštěvník prošel vstupní kontrolou.
Návštěva v Domově je umožněna, dle mimořádných opatření MZ č. j. MZDR
14597/2021-3/MIN/KAN, ze dne 7. června 2021 a MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, u
všech klientů za podmínky:
-

-

-

-

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i)
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 14 dní,
ii)
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dní,
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,
osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72
hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k
použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s
negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami
test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným
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prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo
potvrzením školy.
Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, 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 do dvou let věku, které nemusí mít ochranný
prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají
jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének].
Další ochranné prostředky Vám budou, dle typu návštěvy, přiděleny na recepci
Domova.
TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV JE V DOMOVĚ SENIORŮ DRACHTINKA UKONČENO.
K TESTOVÁNÍ VYUŽIJTE VEŘEJNÁ TESTOVACÍ MÍSTA.

V Hlinsku, dne 9. července 2021

Miroslava Kábelová, ředitelka

Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČ: 275 20 269 DIČ: CZ 275 20 269
E-mai: info@drachtinka.cz, reditel@drachtinka.cz
Bankovní spojení: KB Hlinsko, č.účtu: 35-9892060287, kód banky: 0100

T: 469 315 871

F: 469 315 276

