
 

 

NÁVŠTĚVY  
jsou možné již 

bez objednání a po celý den. 
 

Testování již v Domově neprovádíme. 
 

Pravidla návštěv Vašich blízkých v Domově pro seniory, Křížatecká 16 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 maximálně v jeden okamžik.  
 

Balíčky jsou povoleny jen při návštěvě klienta. 
 

Stále Vás velmi prosíme o dodržování těchto hygienických pravidel: 
 

Nařízeno je u návštěv stále nošení respirátorů. 
Návštěvu odložte při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu. 
 

Osoba očkovaná jen jednou dávkou při dvoudávkovém schématu vakcinace není 
považována za bezinfekční. Čestná prohlášení nebudou akceptována. 
 

Návštěva musí dle Mimořádného opatření MZ při vstupu předložit doklad o tom, 
že:  
- absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo  

 

- absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 

- byla očkována proti onemocnění COVID-19 a od ukončení uplynulo alespoň 14 
dní 
 

- 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. 
 
 

Certifikát o očkování, testu nebo prodělané nemoci najdete na : Portál očkování. 
 

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. 
 

https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F


Návštěva se může pohybovat jen přímou cestou do návštěvnického prostoru, 
také na pokoj navštěvovaného, a to s patřičným odstupem od ostatních.  
 

Návštěva již může využít kavárnu Jitřenka, také lze využít zahrady DSS (vstup je 
možný jen okolo budovy – u východu z kavárny Jitřenka probíhá stavba). 
 

Návštěva v návštěvnickém prostoru a jednolůžkovém pokoji může být max. 2 
osoby. 

Návštěva na dvoulůžkovém pokoji může být max. 1 osoba, pokud je přítomen 
druhý klient. 
 

 
Žádáme Vás o ohleduplnost a pochopení. 
 
         Ing. Vladimír Vopelka 
         ředitel DSS Litvínov 


