
Pravidla pro průběh návštěv  

v Charitním domově Moravec platná od 04. 03. 2021 

 

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

až na povolené výjimky, kdy se návštěva prokáže u vstupu do Domova: 

 potvrzením 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 

 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 jsou:  

 Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. 

 Dům zdraví Velké Meziříčí  

 

PRAVIDLA NÁVŠTĚV: 

 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: Po - Ne: 9.30 - 11.30  a 13.30 - 16.30 hod  

 klienta může navštívit 1 osoba, po dobu 30 minut 

 návštěvník musí mít dle usnesení vlády PO CELOU DOBY NÁVŠTĚVY zakryté 

dýchací cesty respirátorem FFP2 nebo KN95 

 každý je povinen vyplnit prohlášení o bezinfekčnosti  - „Dotazník návštěvníka 

zařízení k nemoci Covid-19“ - (dostupné i na web. stránkách Domova) a provést 

desinfekci rukou (dávkovač desinfekce je k dispozici u vstupních dveří budov) 

 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) 

 registrace návštěv se nevztahuje na opatrovníky za účelem nezbytné péče                                   

a podpory v rámci soudního rozhodnutí, dále osoby blízké, pokud se zhorší 

psychický stav klienta Domova a osoby navštěvující klienty v terminálním stádiu. 

 

Děkujeme za pochopení                                                                                  

Mgr. Petra Řezáčová, Ph.D., ředitelka 

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

