
Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň, IČO: 49774034 
Domov pro seniory Bor 

Přimdská 501, 348 02 Bor u Tachova 
tel.: 374 789 128 

 
 

Pravidla pro udělení výjimky ze zákazu návštěv v DPS Bor  

Pravidla pro vycházky klientů Domova pro seniory Bor  

 
 

1. Návštěvy v Domově budou povoleny osobám, které: 

a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo 

POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním 

výsledkem a doloží o tom doklad ze zdravotnického zařízení nebo od 

zaměstnavatele při vstupu do Domova (jako potvrzení nebude 

akceptované čestné prohlášení při samotestování doma),  

b) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 

a doloží o tom doklad při vstupu do Domova, 

c) prodělaly kompletní očkování proti nemoci Covid-19, od druhé vakcíny 

uplynulo nejméně 14 dní a prokáží se Certifikátem o očkování. 

 

2. V Domově se antigenní testy POC neprovádí. Nejbližší odběrová místa a 

volné kapacity testování lze zjistit na odkazu: 

https://testovani.uzis.cz/Antigen 

 

3. Bod č. 1 se nevztahuje na návštěvu osoby v terminálním stádiu života. 

 

4. Termín návštěvy (datum a čas) bude vždy dopředu domluvený 

s personálem Domova. Pro objednání termínu návštěvy volejte tel. číslo 

374 789 128 nebo 731 433 005. Návštěvní hodiny v Domově jsou každý den 

od 10:00 do 19:00 hodin. 

 

5. Návštěvy budou probíhat ve vyhrazených prostorách Domova – 

společenská místnost. U klientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje pobyt 

mimo pokoj, bude návštěva umožněna za zvýšených hygienických pravidel 

na pokoji, stejně tak i u klientů na jednolůžkovém pokoji.  

 

https://testovani.uzis.cz/Antigen


6. Po celou dobu pobytu v Domově bude mít návštěva vždy zakrytá ústa a nos 

respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu a bude striktně dodržovat 

hygienicko-epidemiologická pravidla (dezinfekce rukou, použití 

jednorázových návleků aj.). Klient s návštěvou budou po celou dobu 

návštěvy udržovat bezpečný odstup. 

 

7. Klienti, rodiny a osoby blízké budou včas dopředu informováni o pravidlech 

návštěv v Domově (osobně, telefonicky, emailem). Pravidla jsou zároveň 

vyvěšena na nástěnce Domova, uveřejněna na facebookových a webových 

stránkách DCHP. 

 

8. Vycházky klientů mimo Domov jsou bez omezení. Pokud klient potřebuje při 

pohybu doprovod, platí pro doprovázející osobu stejná pravidla, která jsou 

uvedena v bodě  č. 1. 

 

Všem moc děkujeme za spolupráci a spoléháme se na Vás, že nám budete i 
nadále pomáhat zajistit bezpečí pro Vaše blízké. 
 

 

Dne 21. května 2021 
 
 
 

    Zpracovala: Marie Macošková              Schválil: Ing. Jiří Lodr
                      
                          vedoucí DPS Bor                                                  ředitel DCHP 
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