Pravidla pro návštěvy klientů Charitního domova
sv. Mikuláše v Ludgeřovicích platná od 10.06.2021
Klienta může navštívit osoba, která:


absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,



absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,



byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o
provedeném očkování a u očkování uplynulo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne
více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od
aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,



prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní a doloží o tom doklad,



v DSVM podstoupí POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,



absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem;
tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným
prohlášením,



ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Během návštěvy je nutné používat respirátor FFP2 nebo KN 95. Návštěva musí provést dezinfekci
rukou.
Návštěva se již nemusí předem hlásit. Je však povinna svůj příchod oznámit službu konajícímu
personálu a taktéž zaznamenat do Knihy návštěv, která je umístěna v hale v přízemí Domova.
Na návštěvu je povinna se předem objednat osoba, která požaduje v DSVM provedení antigenního
testu. Objedná se telefonicky či formou SMS u vedoucí domova (603 501 993).
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