Návštěvy
S platností od 9.7.2021 upravuje ředitelka PNMO podmínky pro návštěvy pacientů v
souladu s nařízením MZ ČR: návštěvu lze připustit za podmínky, že osoba navštěvující
pacienta:
a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo
c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
•

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

•

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní,

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich 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;
e) 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
f) 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,
Osoba navštěvující pacienta používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
(výjimku mají děti do dvou let, děti od 2 do 15 let věku musí mít jiný ochranný prostředek
dýchacích cest bránící šíření kapének). Pokud to zdravotní stav pacienta umožní, je
preferováno, aby návštěva probíhala mimo prostory oddělení.
Personál oddělení zkontroluje, zda má návštěva platný výsledek o negativním testu, doklad
o provedeném očkování, doklad o prodělaném onemocnění Covid-19, předepsané ochranné
pomůcky dýchacích cest, provede měření TT a dohlédne na hygienickou dezinfekci rukou.

Na odděleních, kde aktuálně probíhá izolace nebo karanténa z důvodu nákazy Covid-19 jsou
návštěvy nadále zakázány. Výjimky lze domluvit s ošetřujícím lékařem (vyřizování úředních
záležitostí nebo návštěva opatrovníků).

V Bílé Vodě dne 8.7.2021
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