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Pravidla pro udělení výjimky ze zákazu návštěv a pro vycházky klientů 
Domova pro seniory Bor platné od 8. 6. 2021 

 

1. Návštěvy v Domově budou povoleny osobám, které: 

a) absolvovaly nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na 

přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží 

o tom doklad ze zdravotnického zařízení, ze školy, od zaměstnavatele 

nebo čestným prohlášením, u PCR testu se platnost pro účel návštěvy 

prodlužuje na 7 dnů, 

b) na místě podstoupí vlastní antigenní test určený pro sebetestování 

k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (z provozních a 

personálních důvodů prosíme návštěvy o využití jiných způsobů zde 

popsaných, velmi děkujeme za vstřícnost a pochopení). Ve 

výjimečných případech je toto možné po předchozí telefonické 

domluvě. 

c) prodělaly onemocnění COVID-19 180 dnů přede dnem návštěvy a 

doloží o tom doklad, 

d) mají aplikovanou 1. dávku očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu, od 1. dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 

dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka, 

e) mají aplikovanou 1. dávku očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu, od 1. dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 

měsíců, pokud byla aplikována 2. dávka, 

f) mají aplikovanou dávku očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu, od očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 

měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-

19, 

g) prodělaly kompletní očkování proti nemoci Covid-19, od 2. vakcíny 

uplynulo nejméně 14 dní a prokáží se Certifikátem o očkování. 
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2. V Domově se antigenní testy 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  731 433 143.                                                                      

Návštěvní hodiny v Domově jsou od 10:00 do 18:00 hodin. 

 

5. Návštěvy budou probíhat ve vyhrazených prostorách Domova – 

společenská místnost nebo jídelna. U klientů, jejichž zdravotní stav 

neumožňuje pobyt mimo pokoj, bude návštěva umožněna za zvýšených 

hygienických pravidel na pokoji,  také i u klientů na jednolůžkovém pokoji.  

 

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. Pravidla jsou vyvěšena na hlavních dveřích 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 10. června 2021 
Zpracovala: Marie Macošková                 Schválil: Ing. Jiří Lodr                                  
                    vedoucí Domova         ředitel DCHP 
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