
 
   

 
NÁVŠTĚVY 

jsou od 5. prosince 2020 opět možné 
denně od 13 do 17h 

  
  

Pravidla návštěv Vašich blízkých v Domově pro osoby se zdravotním postižením, 
Zátiší 177 se ještě chvilku budou muset řídit snahou o jejich maximální ochranu.  
   

Cílem je omezit možnost rizikového kontaktu klientů s veřejností, tedy s někým 
jiným než s jejich vlastní návštěvou. Proto je počet osob na návštěvě omezen 
na 1 až 2 osoby v jeden okamžik.   
  
Návštěvy se musí předem nahlásit, a to na telefonním čísle:  
  

476 742 030 
  
  

Proto Vás velmi prosíme o dodržování těchto hygienických pravidel:  
  

Návštěvu odložte při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu.  
  

Návštěva musí dle nař. Vlády ČR č. 1264 při vstupu předložit doklad o tom, že:   
  

- absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření 
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním 
výsledkem  
- že v době max. 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19  
  

Doklad vystavuje Váš praktický lékař, popř. u testů POC také místo, kde jste 
test podstoupili.   
  
Nebudete-li mít doklad o negativním testu či prodělané nákaze, musíte se 
podrobit antigennímu testu POC před vstupem do recepce. Do sdělení 
výsledku testu se musíte zdržovat mimo budovu Domova.  
 
Součástí testu na místě je čestné prohlášení s Vaším souhlasem, stáhnout 
předem lze ZDE.  

  
Každá návštěva by měla při vchodu strpět bezkontaktní změření tělesné 
teploty (nad 37,5oC nebude moci vstoupit), určitě použít připravenou 
dezinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy si nesundávat respirátor z 
obličeje.  
  
Návštěva se může pohybovat jen přímou cestou do návštěvnického prostoru, 
výjimečně na pokoj navštěvovaného, a to s patřičným odstupem od ostatních.   
  

 

https://mail.dsslitvinov.cz:5001/d/f/590433624887705039


Zatím nelze vstupovat s balíčky pro klienty, pokud budete přeci jen chtít něco 
přinést (bez potravin podléhajících rychlé zkáze), bude to uloženo v recepci a 
po desinfekci bude předáno následující den Vašemu blízkému.   
  
Žádáme Vás o ohleduplnost a pochopení.  
  
                 Ing. Vladimír Vopelka  
                 ředitel DSS Litvínov  
  
  

  
  
 
 
 
Seznam nejbližších odběrových míst:  
  
Vaši praktičtí lékaři  
  
MEDICA SEVER, s.r.o.  
Záluží 1 – Poliklinika Paracelsus, 1. patro  
http://www.medica-sever.cz/lekari-litvinov-zaluzi-unipetrol-detail-62  
  
Nemocnice Most   
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/e61a3f02-429c-4c7e-9130-fddcaea6743e/  
  
LabIn Most, Topolová 1234  
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/6bf17294-78d4-4be5-bee4-4d87ff6e5788/  
  
Gen DETECTIVE, s.r.o. Most  
Československé armády 1271  
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3f76e844-6181-4387-b0db-a294725962af/  
  
Odběrová místa v ČR  
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/  
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