
 

Rozhodnutí ředitelky střediska 

Diakonie Valašské Meziříčí ze dne 22.11.2021 

Zákaz návštěv ve všech zdravotních a sociálních službách 

provozovaných v budově hospice CITADELA od 22. 11. 2021 do odvolání 
 

vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci probíhající pandemie onemocnění COVID-

19 a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.11.2021 č.j. MZDR 

14597/2021-5/MIN/KAN stanovuji s platností od 22.listopadu 2021 v budově hospice CITADELA, 

Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí v zařízení zdravotních a sociálních služeb  

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 
 

 

Návštěvy třetích osob budou umožněny u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného 

onemocnění po schválení lékařem za níže uvedených podmínek. 

 

Osoba navštěvující pacienta/ klienta nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19 a 

s výjimkou dítěte do 12 let věku splňuje další níže uvedené podmínky  

 

Třetí osoba doloží certifikátem nebo v aplikaci Tečka, že: 

 

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

• osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem nebo  

• osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce 

oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie 

nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její 

část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu 

uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 

republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání 

vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.  

• Osoba prodělala laboratorně potvrzení onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba nařízené 

izolace a od prvního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní 

 

• Upozorňujeme návštěvy, že v zařízení se neprovádějí z provozních důvodů POC testy na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a dle nařízení MZ nelze použít samovyšetřovací test. 

Je nezbytné zajistit si testování v testovacím centru a získat doklad o výsledku testu 

písemně nebo v aplikaci Tečka. 

 

 

 



 
Návštěva bude umožněna za těchto podmínek: 

• Návštěva bude probíhat na pokojích  

• Délka návštěvy nejvýše 1 x denně v celkové délce 60 minut 

• Návštěva bude umožněna maximálně dvěma osobám blízkým u jednoho pacienta za 

dodržení stanovených hygienických podmínek 

Před zahájením návštěvy budou provedeny u třetí osoby tyto úkony: 

• Změření tělesné teploty, zjištění možných příznaků nemoci. V případě, že bude naměřena 

TT vyšší než 37,0 C nebo zjištěny příznaky respiračního onemocnění, nebude návštěva 

povolena 

• Kontrola dokumentace (splnění zákonného požadavku) – provede pověřený pracovník 

• Vyplnění dokladu – Čestné prohlášení  

• Dezinfekce rukou 

• Oblečení do ochranného oděvu, který poskytne zařízení 

• Použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – návštěva 

musí být vybavena nepoužitým (nový) respirátorem. Výjimku u ochrany úst a nosu jsou děti 

do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí 

od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), který brání šíření kapének 

• Poučení o chování v době návštěvy, místa konání návštěvy a době, kdy bude návštěva 

ukončena, jak naložit s použitým prádlem, odpadem apod. 

Po ukončení návštěvy pověřený pracovník zapíše dobu odchodu třetí osoby do čestného 

prohlášení a doklad uloží k archivaci.  

Po ukončení návštěvy zajistí pracovníci úklidu dezinfekci pokoje, ploch a prostor, kde návštěva 

proběhla. 

U pacientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy zakázány. 

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí ze dne 8.11.2021. Vedoucí služeb a úseků zodpovídají za 

poučení všech pracovníků a třetích osob. 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 22. 11. 2021               

 

 

Mgr. Květoslava Othová 

Ředitelka 

Diakonie Valašské Meziříčí 
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