Pravidla pro návštěvy platná v Domově důchodců Lampertice od 7.12.2020
Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020 a dále na základě mimořádného opatření
Č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze 19.8.2020 stanovuje ředitel Domova důchodců
Lampertice tato pravidla pro návštěvy pro období 5. 12. 2020 po dobu trvání nouzového
stavu (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova)
V Domově důchodců Lampertice je nutno se na návštěvu rezervovat u sociálních
pracovníků. A to od pondělí do pátku od 8.00 – 14.00 hodin na telefonickém čísle
702 221 210, 725 500 160. Rezervace návštěvy je nutná jeden den před plánovanou
návštěvou.
Kdo může přijít na návštěvu? Ten, kdo je objednán a splní níže uvedené podmínky.
(1) Podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost
antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální
kapacita Domova důchodců Lampertice dovolí. Zájemce o návštěvu si rezervuje termín
provedení antigenního testu na tel. čísle 702 221 210, 725 500 160 v době od 8.00 14.00 hodin.
(2) Absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC
test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom
doklad vystavený laboratoří, odběrovým centem nebo praktickým lékařem nebo SMS
zaslanou odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem. SMS vytištěnou
s výsledkem testu si můžete přinést s sebou na návštěvu ulehčíte nám tím práci. Postup
pro návštěvy, které se chtějí podrobit testu v nemocnici Trutnov, tak je možné zjistit
více informací – Postup při vyšetřování samoplátců. Před odběrem je nutné se objednat
přes online rezervační systém dostupný na www.nemtru.cz nebo na telefonních číslech
737 231 167 a 721 007 020. Odběry jsou realizované pouze pro objednané žadatele.
Více informací zde. https://www.nemtru.cz/...9- samoplátci. Nebo na
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberových-center/.
(3) V době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom
doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS, SMS a prokáže se
občanským průkazem. SMS vytištěnou s výsledkem testu si můžete přinést s sebou na
návštěvu ulehčíte nám tím práci.

Návštěvní doba pro osoby, které budou testovány v Domově důchodců Lampertice
s negativním výsledkem, pro osoby, které absolvovali RT-PCT, POC test mimo Domov
důchodců Lampertice nejpozději 48 hodin před návštěvou. Pro osoby, které prodělali
COVID – 19 do 90 dnů. (body 1, 2, 3)

Úterý od 9.00 - 9.45 hod./od 10.00 – 10.45 hod./od 13.30 -14.15 hod./od 14.30 – 15.15 hod. (časy
včetně testování)
Čtvrtek od 9.00 - 9.45 hod./od 10.00 – 10.45 hod./od 13.30 -14.15 hod./od 14.30 – 15.15 hod. (časy
včetně testování)
Sobota od 9.00 - 9.45 hod./od 10.00 – 10.45 hod./od 13.30 -14.15 hod./od 14.30 – 15.15 hod. (časy
včetně testování)

Návštěva bude umožněna pouze dvou osobám najednou. V případě, že jste prodělali
COVID – 19 nebo jste se nechali otestovat podle bodu 2, tak máte k dispozici návštěvu
o 15 min. delší.
Na návštěvu, na kterou jste objednáni se dostavte v čas. Přineste si svůj jednorázový respirátor
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který při vstupu, pokud možno
vybalíte z originálního obalu, pár rukavic a potřebné dokumenty. Pokud nebudete mít
k dispozici vlastní respirátor či rukavice, tak vám budou Domovem poskytnuty. Při vstupu do
budovy vám bude změřena teplota a zapůjčen ochranný štít.
Před návštěvou je nutné vyplnit čestné prohlášení s informovaným souhlasem s provedením
testu ve všech bodech plus další potřebné informace (obsah určilo MPSV a slouží jako doklad
k proplacení ze strany MPSV tak, aby ho návštěva mohla mít zdarma. Pokud návštěva odmítne
dotazník vyplnit, test se neprovede a návštěva není umožněna). Čestné prohlášení je možné
stáhnout z webových stránek Domova a vyplnit předem. Test bude proveden v „malé jídelně“
personálem určeným. Na sobotní návštěvu je nutné zajistit si vlastní testování nebo podstoupit
testování v DD Lampertice již v pátek.
Potvrzení o negativitě můžete využít následujících 48 hodin v našem zařízení nebo i v jiném
zařízení sociálních služeb, kam půjdete navštívit blízkého. Na výsledek testu (asi 15 min.)
čekáte v „malé jídelně“. Mezitím vyplníte dotazník ve všech bodech. Každá osoba za sebe.
Po sdělení negativního výsledku testu se vydesinfikuje ruce, nasadíte si rukavice, nasadíte si
respirátor a vyčkáte v „malé jídelně“ příchodu vašeho nejbližšího.
Zákaz návštěv dětem do 18 let, domácím mazlíčkům. Návštěvy nebudou umožněny u klientů
s Covid onemocněním.
Klient i návštěva jsou povinni mít po celou dobu návštěvy nasazený na nose a ústech
respirátor.
Pokud návštěva i klient nebudou dodržovat pravidla, budeme nuceni
návštěvu okamžitě ukončit. Během návštěvy je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje.
Návštěva může klientovi přinést balíček, který předá před návštěvou personálu.

