ZMĚNA NÁVŠTĚV NA 30 MINUT/2 OSOBY – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,
DOKLAD O BEZINFEKČNOSTI PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
NÁVŠTĚVY V DPN OPAŘANY OD 15.11.2021

POVOLENÍ NÁVŠTĚV RODIČŮ NA VŠECH ODDĚLENÍCH
1. Návštěvy se hlásí předem na stanici.
2. Doba návštěv: !
 pondělí – pátek od 15.30 do 16.30 hodin - maximálně na 30 minut/den,
 sobota – neděle od 13.00 do 16.30 hodin - maximálně na 30 minut/den,
 doporučená frekvence návštěv 2x týdně – maximálně 30/min/den.
3. Návštěvy jsou možné pouze v areálu nemocnice.
4. Počet návštěvníků za jedním pacientem ve stejném čase je omezen nejvýše na 2 osoby na den –
pouze zákonné zástupce.
5. Návštěvu lze připustit pouze, pokud osoby navštěvující pacienta, prokáží dokladem následující
podmínky:
a) prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
b) nebo prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník
c) nebo doloží národním certifikátem, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a u očkování uplynulo:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku nejméně 14 dní,
- nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
d) nebo doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní,
e) nebo na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní – v DPN kontroluje vedoucí
sestra směny,
f) v případě, že výše uvedené doklady návštěvník nedoloží, nebude návštěva dítěte umožněna.
6. Upozorňujeme návštěvníky, že z personálních a provozních důvodů není možné testování návštěvníků
v naší nemocnici, návštěvníci si musí zajistit testování mimo naši nemocnici – viz. bod e).
7. Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může
vykonat návštěvu za podmínky, že:
po dobu návštěvy ve VNITŘNÍCH PROSTORÁCH nemocnice používá osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí,
které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a
s výjimkou dětí do 15-ti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének. Respirátory FFP2 je možno zakoupit na recepci DPN.

8. Při vstupu na stanice měříme tělesnou teplotu.
Přístup na návštěvu není umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma,
zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů atd.).
9. Všichni
návštěvníci
musí
být zdraví, nadále musí
dodržovat
protiepidemiologická opatření - pravidlo 3 R – ruce, respirátory, rozestupy.

základní hygienická

10. Do odvolání nebudou povolovány terapeutické propustky.
11. Při návštěvách omezte množství dovezených věcí pro děti na nezbytně nutné množství – pouze
nezbytné osobní věci a jídlo k okamžité spotřebě při návštěvě.
12. DPN nabízí možnost ubytování pro návštěvy pacientů v areálu nemocnice
osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dětí do 12 let věku

pouze

a) prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
b) nebo prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,
c) nebo doloží, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a u očkování uplynulo:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku nejméně 14 dní,
- nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
d) nebo doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní,
e) nebo na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na
místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka
prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho
negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,
f) výše uvedené osoby v bodech a) – e) lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí
opětovně splnit výše uvedené podmínky.
Upozorňujeme, že z personálních a provozních důvodů není možné testování zájemců
o ubytování v naší nemocnici, testování je nutno zajistit mimo naši nemocnici – viz. bod e).
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