NÁVŠTĚVY klientů mimo DZR a rodiny klienta v DZR od 24.5.2021
NÁVŠTĚVA klienta

MIMO DZR

vycházka

očkovaný klient
(tzn. 22 dní od I. dávky)

pouze v doprovodu testovaného příbuzného (test ne starší
48 hod.), příbuzný je očkovaný (22 dní po I. dávce) nebo
neuplynulo 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19,
pobyt jen v přírodě bez setkávání s jinými osobami,
dodržení PE opatření obou stran

neočkovaný klient

pobyt (přespání)

očkovaný klient
(tzn. 22 dní od I. dávky)
neočkovaný klient

V DZR (příbuzní)

neřešíme, zda rodina po testu či nikoliv, klient může odejít a
návrat bez testu, dodržení PE opatření obou stran

neřešíme, zda rodina po testu či nikoliv, klient může odejít a
návrat bez testu, dodržení PE opatření obou stran
před návratem bude klient testován PCR testem ne starší
24 hod. (nezajišťujeme karanténu), návrat jen při
negativním výsledku, v případě pozitivy zůstává klient u
rodiny, dodržování PE opatření obou stran, po návratu
je klient sledován (příznaky)

u očkovaného klienta
(tzn. 22 dní od I. dávky)

setkání proběhne mimo budovu (např. terasa), dodržení PE opatření,
soc. distanc od ostatních, v případě pobytu uvnitř budovy *

u neočkovaného klienta

návštěva se prokáže potvrzením o testu ne starší 48 hod. nebo
osvědčením o očkování (22 dní po 1. dávce) či potvrzením o prodělané
nákaze do 180 dnů, dodržení PE opatření, jinak je možná návštěva
„přes sklo“

* Protože stále platí MO vlády ČR čili pro pobyt návštěvy u klienta uvnitř budovy (jídelna, pokoj…) platí nám známé výjimky (potvrzení o testu ne starší 48
hod., osvědčení o očkování (od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dní) či potvrzení o prodělané nákaze max. do 180 dnů), jinak návštěva může proběhnout

pouze mimo budovu tzn. pracovník odvede klienta na terasu a návštěvě vysvětlí, jak se na tuto terasu dostane (obejde budovu). U zcela nepohyblivých
klientů nebo při špatném počasí je návštěva v budově možná stále jen s výjimkou (potvrzení o testu ne starší 48 hod. nebo osvědčení o očkování (22 dní po 1. dávce)
či potvrzení o prodělané nákaze do 180 dnů). Zvažte počet osob při návštěvě v zařízení, neboť dle počtu návštěvníků sloužící personál určí místo k setkání
(zimní zahrada, terasa). Bude-li více osob, návštěva se rozdělí na menší skupinky.

