Domov sv. Anežky
Velký Újezd 7, 675 32 Třebelovice
zapsaná v rejstříku právnických osob MK ČR pod č. 8/3-18-002/2010-2122
IČ: 73635120, číslo účtu: 43-7639930227/0100, Telefon: 568 443 017

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne
18. listopadu 2021 a Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne 27. října 2021
stanovuje ředitelka Domova sv. Anežky od 10.12.2021 následující

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY:

Omezení návštěv trvá.
Výjimku z omezení návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba nejeví
příznaky onemocnění , po celou dobu návštěvy! používá ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu) (např. FFP2, KN 95) - děti od dvou do patnácti let věku,
pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

a současně splňuje následující podmínky:
• absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR
vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami RAT antigenní test na přítomnost
antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, provedený zdravotnickým
pracovníkem, a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem,
zdravotnickým zařízením, praktickým lékařem nebo sms zaslanou odběrovým
místem a prokáže se občanským průkazem, nebo
• prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního
POC nebo RT- PCR testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto doloží doklad
vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS, nebo
• předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího
schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového
schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění.
K jednomu klientovi nebo manželské dvojici je možná návštěva maximálně dvou osob

současně, vždy po předchozí rezervaci výhradně na tel. čísle: 731 619 834
(na nedělní návštěvu se objednávejte nejpozději v pátek do 15:30 hod.)

Návštěvní dny Po, Út, Čt, Pá, Ne
v době 13.00 – 16.00 hod.

Veškeré návštěvy procházejí nejprve vrátnicí, kde předloží patřičné doklady
k uskutečnění návštěvy, a vyplní zjednodušené čestné prohlášení ve všech bodech.
Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá se procesům
podrobit, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy
nebude vpuštěna. V případě zjištění porušení pravidel návštěv bude návštěva ukončena.
V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu
připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření
poskytovatele.

Žádáme proto rodiny o shovívavost a o respektování
tohoto omezení návštěv.
Cílem nás všech je ochránit naše klienty a Vaše blízké před
nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Děkujeme Vám za spolupráci a za pochopení.
Ve Velkém Újezdě: 8. 12. 2021,
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka Domova

