
Změna v pravidlech pro průběh návštěv  

v Charitním domově Moravec od 21. 12. 2020 

 

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů, dle usnesení nadále platí zákaz návštěv až              

na povolené výjimky: 

      

A. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud návštěva doloží u vstupu                    

do Domova:  

 potvrzení s negativním výsledkem testu na Covid-19, který absolvovala 

nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy formou RT-PCR vyšetření nebo POC 

testu           na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, nebo  

 písemné potvrzení o tom, že prodělala onemocnění COVID-19 

v předcházejících 90 dnech před dnem návštěvy 

Testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 se v Domově z kapacitních důvodů 

neprovádějí. Nejbližší odběrová místa:  

 Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. 

 Dům zdraví Velké Meziříčí  

Pravidla návštěv: 

 bez rezervace není návštěva umožněna. Návštěvu je nutné rezervovat předem          

(v pracovním týdnu od 7.00 hod do 15.00 hod) u sociálního pracovníka:  

Mgr. Milady Svobodové, tel. 604 999 276, e-mail: svobodova@charitamoravec.cz  

 návštěvní hodiny jsou prozatím následující: pondělí - neděle: 9.30 - 11.30 hodin               

a 13.30 - 16.30 hodin  

 prosíme, respektujete dobu návštěv v délce 30 minut  

 z rodiny je možná přítomnost max. 2 osob při jedné návštěvě 

 návštěvy budou i nadále procházet pouze hlavním vchodem jednotlivých budov 

 do budov je umožněn vstup pouze s vlastním, nepoužitým respirátorem třídy FFP2 

(FFP3) nebo KN95 bez výdechového ventilu. Po celou dobu návštěvy mějte 

zakrytá ústa i nos   

 každý je povinen vyplnit „Prohlášení o bezinfekčnosti“ (dostupné i na web. 

stránkách domova) a provést desinfekci rukou (dávkovač desinfekce je k dispozici u 

vstupních dveří) 

 v případě porušení nastavených hygienických opatřeních návštěvou, nebude 

této osobě umožněn příští vstup do zařízení 

 nevstupujte, pokud trpíte akutním respiračním onemocněním 

 nebudete-li moci přijít na domluvenou návštěvu, prosíme, sdělte nám to včas                       

(v pracovním týdnu sociálnímu pracovníkovi) 

 

B. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit u klientů v terminálním stadiu 

nevyléčitelného onemocnění nebo je-li omezen ve svéprávnosti. (Rezervace návštěvy 

v těchto případech není nutná, postačí dohoda s vedoucím sociálního úseku 

jednotlivých budov) 

 

Další opatření se budou upravovat dle pokynů MZČR, MPSV a personálních možností Domova.                                                                                                              

                                                                                   Mgr. Petra Řezáčová, Ph.D., ředitelka 

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/0619995d-36c9-43d6-84ec-c300af10c18e/
mailto:brozova@charitamoravec.cz

