
 

      

 

Na základě Mimořádného opatření MZČR č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva 

před dalším šířením onemocnění Covid-19 a dle nařízení ředitele střediska Ing. Dana Žárského s ohledem 

na specifické podmínky a výjimky ze zákazu návštěv 

budou od 9. 7. 2021 do odvolání 
v Domově Jabloňová, Vyhlídka a odlehčovací službě Trnková návštěvy realizovány za dodržení 

následujících režimových opatření: 

 

1. Návštěvní doba je stanovena denně od 14:00 do 17:00 hodin. 

2. Vstup do budovy bude možný pouze hlavním vchodem z nádvoří jako doposud. V tuto dobu bude vstup 

do budovy odemčený, na vrátnici nebude již přítomen pracovník. 

3. Jednoho uživatele mohou ve stejný čas navštívit ve vnitřních prostorech budovy Domova (pokoj 

uživatele, návštěvní místnost) maximálně 2 osoby.   

4. Návštěva uživatele na zahradě Domova nebo přilehlých venkovních prostorech je bez omezení počtu 

osob. 

5. Při vstupu do budovy i při odchodu si každý návštěvník vydezinfikuje ruce. 

6. Návštěvník se zapíše do knihy návštěv, včetně času příchodu a odchodu. Stvrdí to svým podpisem. 

7. Návštěvník vyplní a podepíše čestné prohlášení, které slouží pro kontrolu oprávněnosti výjimky ze 

zákazu návštěv. Prohlášení ponechá v připraveném pořadači. 

8. Návštěvník musí k čestnému prohlášení doložit (pokud tak již neučinil): 

 doklad o negativním výsledku testu POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (nesmí být starší 

než 72 hodin); 

 doklad o negativním výsledku testu RT-PCR (nesmí být starší než 7 dnů); 

 doklad o tom, že v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělal/a onemocnění COVID-19; 

 národní certifikát o aplikaci 2. dávky v případě dvoudávkového schématu; od aplikace uplynulo 

nejméně 14 dnů,  

 národní certifikát o aplikaci 1. dávky v případě jednodávkového schématu; od aplikace uplynulo 

nejméně 14 dnů. 

9. Po celou dobu pobytu v zařízení si návštěvník musí chránit dýchací cesty respirátorem třídy FFP2 nebo 

KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor si každý návštěvník přinese s sebou. 

 

Děkujeme, že respektujete tato opatření. 

 

Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí Domova Jabloňová, 

Domova Vyhlídka a Odlehčovací služby Trnková 

v z. Bc. Lenka Miklová 

 


