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INFORMACE O NÁVŠTĚVÁCH V BRNĚNSKÝCH DOMOVECH NADĚJE
PLATNOST OD: 22. 03. 2021
Usnesením Vlády České republiky č. 196 ode dne 20. 03. 2021 trvá zákaz návštěv
v pobytových službách, v platnost nově vstupuje možnost výjimky:
1) Osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR
nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad a dále osoby,
které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad.
2) Osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé
dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Certifikát je nutné doložit.
3) K návštěvě je nutné se předem objednat na konkrétní čas u sociálního
pracovníka domova v jeho pracovních hodinách:
 Bohunice: Jana Šubertová, DiS., tel.: 775 889 699, e-mail:
jana.subertova@nadeje.cz
 Řečkovice: Bc. Jan Marvan, DiS., tel: 775 889 698, e-mail:
jan.marvan@nadeje.cz;
 Vinohrady: Petra Hanušová, DiS., tel: 775 865 857, e-mail:
petra.hanusova@nadeje.cz).
Pro snadnější přehled – volné a obsazené dny pro vykonání návštěvy můžete najít
na našich webových stránkách v sekci Aktuality. K návštěvě se můžete dostavit až
po schválení termínu sociálním pracovníkem. Není možné přijít bez objednání.
Pokud se v domluveném termínu nebudete moci dostavit, oznamte to prosím co
nejdříve sociálnímu pracovníkovi (aby Váš termín návštěvy nebyl zbytečně
blokován).
4) Délka návštěvy je omezena na maximálně 30 minut, vykonat ji mohou nejvíce 2
dospělé osoby spolu (pro osoby mladší 18 let nejsou návštěvy povoleny).
5) Všichni návštěvníci spadající do výše popsaných výjimek jsou povinni
respektovat veškerá ochranná opatření a pravidla, a řídit se pokyny
personálu.

6) Návštěvník je před zahájením návštěvy povinen podrobit se měření tělesné
teploty bezdotykovým teploměrem, které provede personál. Dále je návštěvník
povinen provést před zahájením návštěvy dle pokynů personálu důkladnou
dezinfekci rukou a použít přidělené ochranné pomůcky (respirátor, rukavice,
plášť, návleky), které od personálu domova obdrží. Návštěvník je povinen mít
ochranné prostředky řádně nasazeny (respirátor na nose i ústech) po celou
dobu návštěvy.
7) V případě nedodržení těchto opatření a pokynů personálu bude návštěva
okamžitě ukončena a návštěvník bude personálem vyzván k okamžitému
opuštění domova, čin bude zaznamenán v dokumentaci domova. Pokud by
se v době do 14 dnů po takové návštěvě v Domově rozšířilo onemocnění
COVID-19, byli bychom nuceni podat podnět k zahájení úkonů činných
v trestním řízení pro podezření z trestného činu šíření nakažlivé choroby dle
ustanovení § 152 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
Další provozní opatření týkající se návštěv:
8) Z kapacitních důvodů bude do odvolání trvajícího zákazu návštěv moci v rámci
výjimky každý klient přijmout max. 1 návštěvu za týden.
9) Návštěvník se může pohybovat pouze v prostorách určených personálem –
preferována bude návštěva v návštěvní místnosti nebo zahradě. Pouze
v případě imobilních klientů bude návštěva probíhat na pokoji klienta. Návštěva
nemá povoleno pohybovat se, ani se zdržovat v jiných, nežli určených prostorách,
chodbou domova pouze rychle projde, nikde se nezdržuje, ničeho se
nedotýká.
10) K návštěvě přijďte, jen pokud se cítíte plně zdrávi a nemáte žádné známky
infekčního onemocnění. Každý návštěvník dostane před vykonáním návštěvy
k podpisu čestné prohlášení, ve kterém potvrdí neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění a další skutečnosti.
11) Návštěvník je před zahájením návštěvy povinen doložit doklad o absolvování
PCR nebo POC testu s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 48
hodin, případně doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v době max. 90 dnů
přede dnem návštěvy. Návštěvník svojí návštěvou souhlasí s tím, že doložený
doklad bude uložen v dokumentaci navštíveného klienta.
12) Návštěvník si musí PCR nebo POC test zajistit sám na vlastní náklady
v některém z odběrových míst (jejich seznam najdete na našich webových
stránkách v sekci Aktuality). Bohužel z důvodu nevyjasněných legislativních
podmínek a nedostatečné personální kapacity nemohou být testy prováděny přímo
v domově.
13) Pokud svému blízkému přinesete dáreček, balíček, čokoládu apod., vše předejte
nejdříve personálu, který provede dezinfekci. Klientům prosím sami nic

nepředávejte – nákaza koronavirem je bohužel možná i prostřednictvím
nedezinfikovaných předmětů.
14) Návštěvám dále doporučujeme důsledně udržovat od svých blízkých odstup,
vyhnout se polibkům, podání rukou, v případě pohlazení preferujte kontakt přes
oděv (pohlazení předloktí, ramene,…).

V Brně dne 22. 3. 2021

Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Brno

