Opatření ředitele
pro aplikaci návštěv u uživatelů
SENIOR centra Blansko, p.o., platné od 12. 7. 2021
Dle platných opatření Vlády ČR, MZČR a Doporučených postupů MPSV platí pro návštěvy uživatelů
SENIOR centra Blansko, p.o. od 12. 7. 2021 do odvolání následující:
 S účinností od 12. 7. 2021 do odvolání jsou návštěvy v SENIOR centru Blansko, p.o. povoleny
denně v čase od 9:00 do 17.00 hod. Před skončením návštěvních hodin bude rozhlasem
vyhlášeno upozornění na nutnost ukončení návštěv.
Navštěvující osoby prokáží, že splňují následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě,
který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem
nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba 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 SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní 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, nebo
f) osoba 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, nebo
g) osoba 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.
 Každá osoba navštěvující uživatele, je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, a to
formou vyplnění informací v „Návštěvní knize“. Informace musí jednotlivě vyplnit a osobně
podepsat každý návštěvník, za nezletilou osobu, případně osobu, která není svéprávná nebo je
omezená ve svéprávnosti, vyplní informace jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 Jmenovitě každý návštěvník se zapíše do knihy návštěv – datum, čas příchodu, jméno a příjmení
návštěvníka, jméno a příjmení uživatele, číslo pokoje, podpis. Svým podpisem návštěvník
stvrzuje, že se prokazatelně seznámil s tímto Opatřením ředitele.
 Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve
stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech (např. nutný doprovod
navštěvující osoby apod., a to po konzultaci s pracovnicí podatelny).
 Každý návštěvník je povinen používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to respirátor minimálně třídy KN95 nebo FFP2 bez výdechového ventilu
(ochranu dýchacích cest nemusí mít děti do 2 let, od 2 do 15 let – mohou mít jiný ochranný
prostředek dýchacích cest bránící šíření kapének).
 Před vstupem do budovy je každý návštěvník povinen si dezinfikovat ruce. Pokud má k dispozici
jednorázové rukavice, používá je po dobu návštěvy.
 Po skončení návštěvy doplní návštěvník do Návštěvní knihy čas odchodu.
 Pokud je to možné, návštěvy by měly primárně probíhat ve společných prostorách zařízení.
V případě příznivého počasí lze využít venkovních prostor – zahrada, společné terasy.
 Po celou dobu návštěvy je třeba dodržovat odstup min. 2 m mezi různými osobami s výjimkou
rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 Návštěvy u COVID+ uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány (tyto informace sděluje vrchní
zdravotní sestra – tel. 721 754 446).
 U návštěv, probíhajících dle uvedených výjimek:
- uživatel s omezenou svéprávností,
- uživatel, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
- uživatel v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění,
je nutný souhlas ředitele SENIOR centra Blansko, p.o.
 Každý návštěvník je i nadále v ostatních bodech povinen dodržovat Vnitřní řád a Návštěvní řád
SENIOR centra Blansko, p.o.

V Blansku dne 12. 7. 2021
Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, ředitel

