
ÚPRAVA REŽIMU NÁVŠTĚV V CHARITNÍM DOMOVĚ MORAVEC 
PLATNÁ OD 19.2.2022 

 
S ohledem na aktuální vývoj, kdy na jedné straně nastává uvolňování 

proticovidových opatření, avšak část pravidel pro průběh návštěv v sociálních 

službách současně vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které 

nabývá účinnosti  od 19.2.2022, tedy platí: 

1. Návštěvy v Domově jsou povoleny max. 2 dospělým osobám, které se při vstupu 

do Domova prokazují: 

 negativním antigenním testem ne starším 24 hodin, nebo negativním 

PCR testem ne starším 72 hodin a doloží o tom doklad vystavený 

laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, nebo sms zaslanou 

odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem 

 

 potvrzením o prodělaném onemocnění Covid v posledních 180 dnech     

a předloží občanský průkaz k ověření totožnosti a současně provedeným 

negativním antigenním testem před vstupem do budovy (samotestem 

přineseným osobou návštěvy nebo zakoupeném v Domově za cenu dle 

aktuálního ceníku dodejce) 

 

 potvrzením o očkování, kdy od dokončení očkovacího schématu uplynulo 

nejméně 14 dní a v případě osob, které dovršily 18 let věku, zároveň 

nejvýše 270 dní nebo byly očkovány posilovací dávkou a předloží 

občanský průkaz k ověření totožnosti a současně provedeným negativním 

antigenním testem před vstupem do budovy (samotestem přineseným 

osobou návštěvy nebo zakoupeném v Domově za cenu dle aktuálního ceníku 

dodejce) 

 

2. Návštěvní doba je bez omezení/ bez rezervací, ve standardním denním režimu,      

a to kterýkoliv den v týdnu. 

 

3. Návštěva se při vstupu do Domova zapíše do knihy návštěv a vydesinfikuje si 

ruce. Do knihy návštěv je mimo svého jména a kontaktu návštěva povinna uvést 

informaci, kde uvede datum, kdy: 

 byl proveden poslední antigenní test s negativním výsledkem nebo 

 byl proveden poslední PCR test s negativním výsledkem nebo 

  bylo proděláno onemocnění Covid19 /poslední den karantény nebo 

   byl/a očkován/a (minimálně 14 dní po 2. očkování). 
 

4. Po celou dobu návštěvy je nutné mít nasazen respirátor FFP2 nebo KN95. 

5. Do Domova nevstupují osoby, které vykazují příznaky onemocnění Covid. 

Děkujeme za dodržování těchto opatření. 


