
INFORMACE PRO RODINY – VYCHÁZKY A NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD 17. 5. 2021 

Dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mimořádná 
opatření týkající se návštěv uživatelů v zařízení sociálních služeb a dále zrušilo 
mimořádné opatření týkající se vycházek uživatelů mimo sociální zařízení. Co tedy 
aktuálně platí? 

Opatření týkající se návštěv v objektu CSS Emausy: 

návštěva bude povolena za podmínky, že osoby, které navštěvují uživatele    

1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR 
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 
s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 

2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé očkovací 
dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo 
od aplikace první očkovací dávky v případě jednodávkového schématu 
uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19 nebo 

3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba 
izolace podle platného mimořádného patření MZČR a od prvního pozitivního 
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; 

 všechny osoby po dobu návštěvy používají ochranné prostředky dýchacích 
cest, kterým je respirátor dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) 

 návštěvníkům bude změřena před návštěvou teplota, v případě výskytu 
příznaků onemocnění COVD-19 nebude návštěva umožněna 

 návštěvu lze do konce května rezervovat pouze telefonicky 
 z důvodu bezpečnosti je regulován počet návštěvníků ve stejném čase 
 návštěvy jsou umožněny prioritně ve venkovních prostorách Domova, 

v případě nepříznivého počasí je návštěva umožněna ve vnitřních prostorách 
Domova 

 délka návštěvy je 60 minut 

Opatření týkající se vycházek mimo areál CSS Emausy: 

Vycházky uživatelů mimo areál CSS Emausy jsou umožněny BEZ OMEZENÍ. Po 
návratu z vycházky nejsou nařízena žádná opatření. 

 Vycházku si je nutné předem telefonicky domluvit s pracovníky domova, 
nejdéle 24 hodin před plánovanou vycházkou. 
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https://www.dsvysokemyto.cz/files/ledax-vysoke-myto/uploads/files/ke-stazeni/informace-pro-rodiny-vychazky-a-navstevy-s-platnosti-od-31-3-2021(1).pdf

