
 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PŘÍSTAV FRÝDEK – MÍSTEK 

 

Dle vládního nařízení je možno v Domově Přístav Frýdek – Místek navštívit uživatele služby za dodržení 

následujících podmínek: 

 

 Návštěva absolvovala nejdéle před 24 hodinami PCR test s negativním výsledkem, a doloží o tom 

doklad,   

 Návštěva v době 180 dnů před návštěvou prodělala onemocnění COVID-19, prodělala karanténu, 

a doloží o tom doklad, 

 Návštěva je očkována proti COVID-19 a doloží o tom doklad, přičemž při návštěvě nejeví příznaky 

onemocnění COVID-19, 

 

Osoby splňující některou z výše stanovených podmínek mohou vykonat návštěvu za podmínky, že: 

 po dobu návštěvy budou používat respirátory (FFP2 nebo KN95), 

 ve stejném čase je přípustný max. počet 2 navštěvujících osob u jednoho uživatele, 

 při příchodu i odchodu použijí připravenou desinfekci rukou. 

 Návštěva bude probíhat v určené místnosti nebo v otevřeném prostoru mimo budovu (např. na 

zahradě nebo v altánu). Přítomní musí sedět nebo stát ve vzdálenosti 2 m a vyhnout se 

vzájemnému tělesnému kontaktu. 

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit 

za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

TR-PCR test na přítomnost viru je možné si nechat udělat na odběrových místech, např.  

 Fakultní nemocnice Ostrava 

 Městská nemocnice Ostrava, p. o. 

 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. 

 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.     

 Slezská nemocnice v Opavě, p.o.  

 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.   

 NsP Havířov, p. o.  

 NsP Karviná-Ráj, p. o.  

 Nemocnice Třinec, p. o. 



 

 Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.      

 Bílovecká nemocnice, a.s.  

 Nemocnice AGEL Podhorská Bruntál  

 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.  

 EUC Klinika Ostrava  

 Spadia Frýdek-Místek 

 

Pro více informací kontaktujte prosím sociální pracovníky služby: 

Bc. Hana Ivánková 

sociální pracovnice 

tel.:  773 770 334 

email: hana.ivankova@armadaspasy.cz 

 

Bc. Iveta Košáková 

sociální pracovnice 

tel.:  773 770 336 

email: iveta.kosakova@armadaspasy.cz 
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