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UPŘESNĚNÍ  
 

zákazu – povolení 
návštěv  

Od 10.6.2021  do odvolání  
 

1) dodržujte povinnost nahlásit pracovníkům péče svoji přítomnost na poschodí!! 
 

    DOBA NÁVŠTĚV     denně: 10:00 – 17:00 hodin  
 
2) při pohybu po budově, ve výtahu, na chodbách, na pokojích 

používejte: respirátor  FFP2  a  dezinfikujte si RUCE!!!!!  

 

(respirátor  lze  zakoupit na recepci  -  Kč 20,-) 
 

 
                                       

3) NÁVŠTĚVA JE DOVOLENA: 
                                   
A) osobám, které: 

- absolvovaly nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy test na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad: 

a) osoba předloží doklad o výsledku testu s negativním výsledkem, který vystaví oficiální 
testovací centrum nebo odpovědná osoba zaměstnavatele, který má povinnost testovat 
nebo škola (ne starší 72 hodin) 
 

b) osoba se podrobí samotestu zakoupenému v lékárně a splňujícímu podmínky 
certifikace dle seznamu MPSV s tím, že osoba návštěvy provede test před odpovědnou 
osobou poskytovatele (pracovník recepce). 

 

- pro potřeby provedení samotestu je na recepci vyčleněný, označený prostor, kde je 
možné samotest provést (platnost  72 hodin) 

 
po realizaci samotestu s negativním výsledkem - osoba návštěvy vyplní prohlášení o 
výsledku testu a pověřená osoba poskytovatele potvrdí výsledek a datum provedení 
testu svým podpisem jako svědek. Samotestovací sadu osoba vloží do sáčku a vhodí do 
určené nádoby na recepci. 
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Pokud osoba návštěvy hlásí pozitivní výsledek – pověřený zaměstnanec osobu 
návštěvy nevpustí dále do budovy, osobě doporučí kontaktovat ošetřujícího lékaře a 
KHS. Výsledek pozitivního samo-testu osoba odnese. 
 
Po každém provedeném samotestu pracovníci recepce prostor důkladně vydezinfikují, 
použití jednorázovou roušku a rukavice. 
Použité OOPP vhodí neprodleně do určené nádoby. 
 

c) Výsledek PCR testu  s negativním výsledkem (velký test) platí 7 dní 
 

d) testování u poskytovatele (Sociální služby Semily, p.o.,) probíhá pro návštěvy uživatelů 
1x  týdně  v úterý od 9:00 do 9:30 hodin, max. do počtu 10 osob v jeden den  s tím, že 
osoby se předem domluví na sociálním úseku organizace, telef.: 481621811, linka27,  
příp. mobil: 737236933 (evidenci vedou sociální pracovnice).  

 Před realizací POC testu návštěva na recepci vyplní a podepíše čestné prohlášení, které   
 odevzdá testující osobě v organizaci. 
 

 
B) návštěva je dovolena osobám, které: 
- byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: 

-  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu    
   Vaccine Moderna, Vaccine AstraZeneca, Comirnaty(mRNA) Vaccine, příp. jiné uplynulo  
   nejméně 22  dní, ale ne více než 90 dní 
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou- dávkového schématu  
   Vaccine Moderna, Vaccine AstraZeneca, Comirnaty(mRNA) Vaccine, příp. jiné uplynulo  
   nejméně   22 dní, ale ne více než  9 měsíců, pokud byla aplikována také druhá   
   dávka vakcíny 
-  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu Vaccine   
   Janssen, příp. jiné uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,  

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 
 
C) návštěva je dovolena osobám, které: 
 

prodělaly onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního  testu  neuplynulo více 
než  180 dní   a doloží o tom doklad 
 
 

4) je doporučeno: neshlukovat se v prostorách recepce 
 

5)  návštěva obdrží v recepci tzv. KARTU NÁVŠT ĚV, kde jsou 
přehledně  uvedeny informace o očkování, datu prodělané nemoci,  

    příp. o platnosti provedeného testu 
 

 
 
Semily, 10.6. 2021 
 
 


