
 

 

Obecná pravidla pro uskutečňování návštěv v pobytových sociálních službách poskytovaných 

v CSS Jeseník, Beskydská 1298/6 s platností od 14.1.2022 

 

I. NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY OSOBĚ (dle platného mimořádného opatření MZ ČR): 

která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže 

poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky: 

1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření na 

přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo 

2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo 

3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské 

unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od 

dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se 

považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící 

v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 

internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje 

o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která 

potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného 

potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno  

a) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena 

registrace podle nařízení́ (ES) č. 726/2004, nebo  

b) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu 

a), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací 

pro nouzové použití, nebo 

 

4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené 

izolace a od prvního pozitivního rychlého 10 antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 neuplynulo více než 

180 dní. 

 

Aktuálně platný systém organizace návštěv pro výše uvedené osoby je obdobný jako v předchozím období. 

Návštěvy se stále rezervují předem telefonicky na telefonním čísle 725 684 340 ve všední dny v čase od 

9:00 do 11:00 hodin. Objednávky nelze uskutečňovat formou SMS.  

Vzhledem k omezenému počtu zdravotníků v našich službách Vám nemůžeme nabídnout testování 

antigenními testy.          

 

 



 

 

 

II. SYSTÉM  NÁVŠTĚV: 

Návštěvní dny jsou:     

 

úterý  14:00 - 16:00 hodin 

středa 14:00 - 16:00 hodin 

pátek  14:00 - 16:00 hodin 

sobota 14:00 - 16:00 hodin                     

neděle 14:00 - 16:00 hodin  

 

 

Návštěva je možná ve všech případech pouze při splnění následujících podmínek: 

 

1. návštěvník 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), 

      2.   při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele. 

 

  

III. STÁLE  PLATÍ:  

 Celkový denní počet návštěv je stanoven na maximální počet 6 návštěv na budovu (tj. 6 návštěv na 

budově „A“ a 6 návštěv na budově „B“).  

 Návštěvu u jednoho klienta smí absolvovat maximálně 2 osoby za den. Zvířata nemají do zařízení 

přístup.       

 Doba návštěvy je omezena na maximálně 45 minut v časovém rozmezí 14:00 – 16:00 hod.  Poslední 

návštěva odchází v 16:00 hod. Žádáme návštěvy o dodržování tohoto času, bude prováděna desinfekce 

prostor.  

 Návštěvník přejde co nejkratší cestou za svým rodinným příslušníkem na místo uskutečnění  návštěvy. 

 Další režimová opatření v souladu s Doporučeným postupem MPSV ČR č. 14/ 2020 

ohledně zákazu návštěv v sociálních službách.  

 

       14.1.2022                                                                                      

            Ing. Jan Rotter       

                    ředitel 
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