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Podmínky pro návštěvy v LDN Rybitví od 1.3. 2022 

 
 
Od 1. března 2022 se mohou uskutečnit návštěvy za těchto podmínek: 

 

• osoba navštěvující pacienta či klienta absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní  

test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, 

s negativním výsledkem, nebo 

• osoba navštěvující pacienta či klienta absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření  

na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

• osoba navštěvující pacienta či klienta byla očkována proti onemocnění covid-19. Od dokončení 

očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, 

zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou, nebo 

• osoba navštěvující pacienta či klienta prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, 

uplynula u něho doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu 

(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- 

CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

• osoba navštěvující pacienta či klienta nebyla v posledních dvou týdnech v kontaktu s osobami 

potencionálně ohroženými nebo nakaženými epidemiologickým onemocněním 

• osoba navštěvující pacienta či klienta neměla v posledních třech dnech jakékoliv příznaky 

epidemiologického onemocnění (případně příznaky podobné chřipkovému onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu či chuti apod.) 

• osoba navštěvující pacienta či klienta nebyla v posledních dvou týdnech v zemích s extrémně 

vysokým rizikem nákazy (červené, tmavě červené země) 

 

 

Osoby na návštěvu musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky. Po celou dobu pobytu 

v prostorách LDN Rybitví mají na ústech a nosu ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je 

respirátor FFP 2. Výjimku tvoří děti do 6 let. 

 

Před vstupem do haly LDN je na recepci všem osobám změřena tělesná teplota.  

 

Nebudeme požadovat předložení certifikátu o absolvovaném očkování. 
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Podpisem čestného prohlášení osoba navštěvující pacienta či klienta stvrdí svou bezinfekčnost. 

  

Časový harmonogram návštěv: Po – Út – Čt: od 12,30 do 16,00 hodin       

                                                                   So: od 13,30 do 17,00 hodin 

                                                    

Délka návštěvy a počet osob navštěvujících jednoho pacienta či klienta je maximálně  

1 osoba / 20 minut. 

Počet návštěvníků na pokojích bude regulován personálem daného oddělení. 

 

 

 

 

 
                    Kristina Chaloupková                                                            Mgr. Jana Tomšů 

      hygienicko epidemiologická sestra                                  ředitelka LDN Rybitví 
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