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Návštěvy je nutné nahlásit předem telefonicky na příslušném oddělení
Návštěva bude domluvena na daný den a čas, termín je třeba dodržet z důvodu omezené
kapacity návštěvní místnosti
Návštěvy jsou možné v budově nemocnice nebo v areálu zahrady po domluvě s personálem pokud to provoz dovolí
Počet návštěvníků je omezen v jeden čas na max. 2 osoby,
Doporučená doba návštěv: pondělí – pátek : 13.30 – 17.00 hod.
sobota –neděle : 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 hod.
Doporučení trvání / frekvence návštěv: 60 min / 2x týdně

Návštěva bude umožněna za těchto podmínek: !!
Návštěvníci si přinesou:
1. doklad o negativním výsledku testu RT – PCR –platnost 72 hodin nebo POC testu ( antigenní
rychlotest) - platnost 24 hodin na přítomnost antigenu viru SARS Co-V-2
nebo
2. doklad od lékaře, že v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID – 19
nebo
3. certifikát o ukončeném očkování - 2 týdny po druhé dávce
u jednodávkové vakcíny 2 týdny po první dávce
2. Návštěvníkům bude před návštěvou změřena tělesná teplota a zjištěna epidemiologická anamnéza,
návštěva nebude umožněna těm, kteří budou mít příznaky respiračního onemocnění
Návštěvník, který splní výše uvedené podmínky, může návštěvu absolvovat za podmínky:
 po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky- minimálně respirátor třídy FFP2 nebo
KN 95 bez výdechového ventilu ( volně prodejné v lékárnách či drogeriích)
 provede důkladnou dezinfekci rukou po příchodu
 dodrží zákaz konzumace jídla v průběhu návštěvy
Stejná pravidla platí pro pracovníky OSPOD a dalších institucí, komunitních a multidisciplinárních týmů v
případě osobních kontaktů s pacienty i personálem.
Upozorňujeme návštěvníky, že z provozních a personálních důvodů není možné testování návštěvníků
zajistit v naší nemocnici.
Terapeutické dovolenky ( dále TD ) jsou do odvolání zrušeny s touto výjimkou:
Na TD mohou odjet děti s ukončeným očkováním nebo po prodělání nemoci Covid 19 ( 180 dní).
Dbejte prosím pokynů personálu nemocnice.
Děkujeme.
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