Domov důchodců Dobrá Voda
Pod Lesem 16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Aktuální informace ohledně možnosti návštěv v Domově důchodců Dobrá Voda
od 12. 4. 2021
1. Aktuálně jsou návštěvy v Domově důchodců Dobrá Voda v souladu s Mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 č. j.: MZDR 14597/20211/MIN/KAN bez dalších kroků předcházejících návštěvě možné pouze:
1.1. u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
2. V případě návštěv na základě výjimky uvedené v bodu 1.1. jsou návštěvy povinny existenci
této výjimky oznámit na recepci před zahájením návštěvy. Tyto návštěvy musí být
na recepci před zahájením návštěvy vybaveny jednorázovým ochranným pláštěm,
jednorázovými ochrannými rukavicemi a po dobu návštěvy musí používat osobní ochranné
pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu. Tyto návštěvy jsou možné každý den v týdnu a nejsou pro ně určeny žádné
konkrétní časy.
3. Návštěvy jsou kromě výše uvedené výjimky v bodu 1.1. možné v případě, že:
3.1. Návštěva, konkrétně každá osoba konající návštěvu, doloží na recepci před zahájením
návštěvy písemné potvrzení v listinné podobě od svého praktického lékaře o tom,
že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19. Tyto návštěvy
jsou možné každý den v týdnu a nejsou pro ně určeny žádné konkrétní časy.
3.2. Návštěva, konkrétně každá osoba konající návštěvu, doloží na recepci před zahájením
návštěvy písemné potvrzení v listinné podobě od poskytovatele zdravotních služeb
(případně čestné prohlášení potvrzené v Domově důchodců Dobrá Voda viz odstavec 4
této informace) o negativním výsledku RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2, které absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením
návštěvy. Tyto návštěvy jsou možné každý den v týdnu a nejsou pro ně určeny
žádné konkrétní časy.
3.3. Návštěva, konkrétně každá osoba konající návštěvu, doloží na recepci před zahájením
návštěvy vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná
osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19. Tyto návštěvy jsou možné každý
den v týdnu a nejsou pro ně určeny žádné konkrétní časy.
4. Dále jsou návštěvy kromě výše uvedeného možné již pouze v případě, že se návštěva,
konkrétně každá osoba konající návštěvu, podrobí v Domově důchodců Dobrá Voda před
zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (dále jen „antigenní
test“), a to s negativním výsledkem. Antigenní testy je v souladu s aktuálně platnou
legislativou všeobecně možné provádět a v té souvislosti také vykazovat zdravotním
pojišťovnám pouze jednou za 3 dny. Návštěvy, kterým jsou v Domově důchodců Dobrá
Voda provedeny antigenní testy, musí před provedením antigenního testu podat
pravdivou informaci, zda nebyly nebo nebudou v rozmezí 3 dnů před nebo po návštěvě
testováni např. v rámci svého zaměstnání. Pokud je tedy v souladu s výše uvedeným
možné návštěvě provést antigenní test, tak se dále řídí pokyny recepce a pokyny zaměstnance
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provádějícího test. Před vlastním provedením antigenního testu je návštěva povinna
2x vyplnit první stranu čestného prohlášení, které tvoří přílohu této informace. Následně je
návštěva povinna setrvat na vyhrazeném místě do doby vyhodnocení antigenního testu
a návštěvu může realizovat až po potvrzení a zapsání negativního výsledku antigenního testu
do čestného prohlášení. Jeden originál čestného prohlášení zůstává návštěvě (pro případné
využití u další návštěvy do 48 hodin od provedení antigenního testu) a druhý originál
čestného prohlášení si k dalšímu zpracování ponechá zaměstnanec provádějící test.
Pro antigenní testování návštěv je vyčleněn každý čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin.
5. Pro všechny realizované návštěvy platí následující podmínky:
5.1. Každého uživatele mohou v rámci jedné návštěvy navštívit současně maximálně 2 osoby.
5.2. Každé návštěvě uživatelů Domova důchodců Dobrá Voda je na recepci změřena teplota
a je dotázána na symptomy onemocnění Covid-19.
5.3. Každá návštěva uživatelů Domova důchodců Dobrá Voda musí po dobu návštěvy
používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2
nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Seznam příloh
1. Příloha č. 1 – Čestné prohlášení k provedení POC testu na přítomnost antigenu viru u třetí
osoby před zahájením návštěvy u uživatele Domova důchodců Dobrá Voda v souladu
s bodem 4 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 č. j.:
MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN
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