
Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření 

S účinností od 22. prosince 2020 platí v Domově důchodců Lampertice následující 

 

Klienti mohou pobývat na návštěvě u svých nejbližších za těchto podmínek. 

Návštěva u rodiny 

 

Postup: rodina se spojí se sociálním pracovníkem od pondělí do 

pátku od 8.00 - 14.00 hodin na telefonním čísle 702 221 210, 

725 500 160 (v pracovní dny, ne svátky a víkend) a naplánuje návštěvu 

(doba vánoční) tj. od 22.12.2020 do 31.12.2020.  

 

1) Návštěva na pár hodin u příbuzných, rodiny. Klient, klientka se vrátí 

např. za 2 hodiny zpět do DD. Klient, klientka jdou se svým spolubydlícím do izolace. Bude sledován 

jejich zdravotní stav a příznaky Covid – 19 (teplota, kašel, únava…). Do 72 hodin bude klientce, 

klientovi i jeho spolubydlícímu proveden test na přítomnost Covid - 19.  Další test na přítomnost 

Covid -19 se provede klientovi, klientce i jeho spolubydlícímu od posledního testu za 3-4 dny. Pokud 

výsledek testu z nosohltanu bude v obou případech negativní, tak je ukončena izolace. V době 

izolace nemohou oba klienti, klientky přijímat návštěvy v DD i pobývat na návštěvě u rodiny. 

Návštěvu je nutno naplánovat se sociálními pracovníky z důvodu ochrany zdraví klienta, klientky a 

pracovníků DD Lampertice. Bez předešlé domluvy není možno návštěvu provést. Návštěvy i s časem 

odjezdu, příjezdu, kontakty na rodinu budou evidovány z důvodu případného kontaktu u potvrzení 

Covid – 19. Povinností klienta, klientky při návštěvě u rodiny je používat respirátor. 

 

2) Návštěva na pár dní u příbuzných, rodiny. Klient, klientka se vrátí např. 

za 1 den zpět do DD. Po příjezdu do Domova důchodců Lampertice bude ihned proveden test na 

přítomnost Covid – 19. Klient, klientka jdou se svým spolubydlícím do izolace. Bude sledován jejich 

zdravotní stav a příznaky Covid – 19 (teplota, kašel, únava…). Od testu na přítomnost Covid – 19 při 

příjezdu klientky, klienta do Domova důchodců Lampertice bude další test klientovi, který byl na 

návštěvě i jeho spolubydlícímu proveden za 3 dny. Pokud výsledek testu z nosohltanu bude v obou 

případech negativní, tak je ukončena izolace. V době izolace nemohou oba klienti, klientky přijímat 

návštěvy v DD i pobývat na návštěvě u rodiny. Návštěvu je nutno naplánovat se sociálními pracovníky 

z důvodu ochrany zdraví klienta, klientky a pracovníků DD Lampertice. Bez předešlé domluvy není 

možno návštěvu provést. Návštěvy i s časem odjezdu, příjezdu, kontakty na rodinu budou evidovány 

z důvodu případného kontaktu u potvrzení Covid – 19. Povinností klienta, klientky při návštěvě u 

rodiny je používat respirátor. 

 

 


