
REALIZACE NÁVŠTĚV OD PONDĚLÍ 28. 02. 2022 

Vzhledem k tomu, že nám odpadla povinnost  z důvodu možných karantén monitorovat 

kontakty uživatelů, bude od 28. 2. ZRUŠEN rezervační systém pro návštěvy. 

Stále jsme však povinni kontrolovat bezinfekčnost návštěv ve vnitřních prostorách Domova 

(očkování, testování), tato opatření nebyla dosud zrušena a zároveň se omezuje platnost 

očkovacích certifikátů na 270 dnů po druhé očkovací dávce. S tím souvisí i organizace návštěv 

uvnitř budovy tak, abychom splnili nařízení MZČR a zároveň zvládli s ohledem na strukturu a 

provoz Domova veškerá nařízení plnit. S ohledem na situaci, která probíhala v přechozích 

dnech, jsme se z bezpečnostních důvodů rozhodli pro rozvolnění návštěv až od 28. 2. 2022. 

Pobyt mimo CSS Emausy není nijak omezen, stále platí předem se telefonicky domluvit 

s pracovníky Domova. 

Realizace návštěv od 28. 2. 2022: 

 návštěvy budou každý den od 13:30 - 17 hodin (ukončení návštěv) 

 není nutné si návštěvu předem rezervovat, nebude se vyplňovat čestné prohlášení 

 návštěva nebude nijak časově omezena, návštěvy budou probíhat na pokojích uživatelů 

nebo mohou být na podestách na jednotlivých patrech (dle domluvy a přání uživatelů) 

 do budovy budou návštěvy vcházet bočním vchodem z terasy, na jednotlivá patra se 

dostanete po „malém schodišti“ nebo výtahem 

 vchod pro návštěvy bude zřetelně označen   

 do 16:00 hodin bude vchod pro návštěvy otevřen, z provozních důvodů bude budova 

v 16:00 hodin uzavřena, pokud přijde návštěva po 16:00 hodině, zavolá na sesternu a 

pracovník ji přijde vpustit do budovy 

 než půjde návštěva na pokoj za svým blízkým, je povinna předložit pracovníkům 

na sesterně doklad o bezinfekčnosti (certifikát o očkování, testování), teprve pak je 

možné jít na pokoj za svým blízkým, pokud na sesterně pracovník nebude, vyčkejte 

prosím na jeho příchod 

 ve všech vnitřních prostorách stále platí povinnost mít nasazen respirátor 

Platná mimořádná opatření pro návštěvy v pobytových sociálních službách: 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-stanoveni-

podminek-navstev-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-

ucinnosti-od-22-11-2021.pdf   

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-nekterych-mimoradnych-opatreni-

v-souvislosti-ze-zmenou-doby-platnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19-s-ucinnosti-od-15-

2-2022.pdf 

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci, především ve vzájemné trpělivosti, než se systém ustálí. 

A pak také v dodržování platných nařízení. Pokud by se vyskytly jakékoliv komplikace, nebo 

v případě dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit. 

Mgr. Martina Primaková 

ředitelka CSS Emausy 
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