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Příkaz ředitele č. 11/2021 
SENIORu Otrokovice, příspěvkové organizace, 

kterým se mění vybraná pravidla a opatření ke COVIDu-19 

 

Tento Příkaz ředitele č. 11/2021 SENIORu Otrokovice, p. o. (dále jen SENIOR), kterým 

reagujeme na usnesení Vlády České republiky č. 916 a 917 ze dne 20. října 2021, na 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021 č. j. MZDR 

15757/2020-61+/MIN/KAN, na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 

7. června 2021 č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN, na Mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. října 2021 č. j. MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN 

nařizuje postupem dle § 69 odst. 1 písm. I) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 nařizují 

mimořádná opatření proti šíření nemoci COVID-19. Příkaz zároveň nařizuje a 

doporučuje podmínky pro zaměstnance, uživatele, pro návštěvy u klientů za níže 

uvedených podmínek a omezení (dále i Pravidla návštěv), operativně upravuje režim 

návštěv a postup při vycházkách a výjezdech klientů mimo areál budovy, ve které 

bydlí, za podmínek dodržování preventivních opatření proti šíření onemocnění 

COVID-19. 

 

 

1. OMEZENÍ NÁVŠTĚV 

 Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 22. listopadu 2021 omezilo návštěvy 

klientů pobytových služeb SENIORu (domovy pro seniory, domov se zvláštním 

režimem, odlehčovací služby). 

Návštěvy jsou omezeny tak, že je lze připustit pouze za podmínky, že osoba 

navštěvující klienta nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do 

dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující 

podmínky: 

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-

PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním 

výsledkem a doloží o tom doklad, nebo 

- osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami před zahájením návštěvy 

RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a 

doloží o tom doklad, nebo 

- osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním 

certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném 

očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU 

COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 
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očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se 

považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou 

osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 

národních certifikátů na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví; 

písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu 

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto 

údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného 

potvrzení za předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, 

kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého 

přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen 

Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

 

- v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly laboratorně potvrzené 

onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo 

více než 180 dnů, a doloží o tom doklad. 

 

1.1. Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek 

v bodě 1.1., může vykonat návštěvu za podmínek, že 

- po celou dobu návštěvy (při pobytu v budově) používá osobní ochranné 

pomůcky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný 

prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) (s výjimkou dětí do 

dvou let, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou 

dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku), 

- na návštěvě u jednoho klienta jsou v jednom okamžiku maximálně čtyři osoby, 

- v jednom okamžiku je návštěva maximálně u jednoho klienta na jednom 

pokoji, 

- a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele sociální služby. 

1.2. Pokud osoba, navštěvující klienta splní podmínky doložení testování (ATG i PCR) 

na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem formou předání 

písemné kopie dokladu (s tím, že přebírající zaměstnanec SENIORu ověří existenci 

originálu dokladu v elektronické podobě (např. telefon příchozího) nebo 

ověřením písemného originálu dokladu), tato bude po dobu platnosti originálu 

uložena na recepci, bude si moci zaměstnanec SENIORu zkontrolovat při příští 

návštěvě již jen tuto kopii. 
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1.3. Pokud jde o klienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění (návštěva 

se může případně konat i v pokoji klienta; návštěva se domlouvá operativně), lze 

návštěvu na základě výjimky ředitele nebo jeho zástupce připustit za podmínky, 

že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření SENIORu Otrokovice. 

1.4. Režimová opatření v SENIORu Otrokovice: 

a) Návštěvy probíhají v době mezi 8 – 18 hod. 

b) Přicházející osobě není umožněna návštěva klienta umístěného v karanténě 

nebo v izolaci (suspektní klienti a klienti s potvrzenou nákazou). 

c) Přicházející osoba se vždy hlásí na recepci příslušné budovy SENIORu a 

zapisuje jmenovitě do knihy návštěv. 

d) Přicházející osobě musí být před vstupem do budovy změřena teplota. Je 

dotazována na existenci příznaků nemoci. Pokud má přicházející osoba 

teplotu nad 37,0 ℃ nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. 

e) Po změření teploty 37,0 ℃ a nižší si návštěvník desinfikuje připraveným 

přípravkem ruce v mezidveří před recepcí. 

f) Přicházející návštěvník je povinen s sebou mít vlastní v originálním 

nepoškozeném obalu přinesený respirátor minimálně třídy FFP2 nebo 

s označením KN-95 bez výdechového ventilu (s výjimkou výše uvedenou pro 

děti do 12 let). Návštěvníku bez tohoto respirátoru není umožněna návštěva. 

g) Návštěvník se zapisuje do návštěvní knihy umístěné u recepce. 

h) Při každé návštěvě v pokoji, nejlépe i v jejím průběhu, je vhodné větrání 

pokoje. 

i) Návštěva probíhá co možná nejbezpečnějším způsobem, aby nedocházelo 

k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19, zejména s minimálními 

opatřeními - dodržování 4 R – s respirátorem minimálně FFP2 nebo KN95, 

s dezinfikovanýma rukama, s rozestupy minimálně 2 m, s rozumem.  

j) Návštěvníci i klienti dodržují všechna Vládou ČR, jednotlivými ministerstvy, 

krajskou hygienickou stanicí a SENIORem nastavená preventivní opatření a 

dbají pokynů zaměstnanců SENIORu. 

k) Zaměstnanci SENIORu testují návštěvníky v předem vyhlášených termínech 

před společnými akcemi, které SENIOR vyhlásil pro klienty a jejich rodinné 

příslušníky. Testování se týká návštěvníků, kteří si nepřinesou doklad dle bodu 

1. 1. 

l) Návštěvník je povinen se předem seznámit s tímto Příkazem. Před začátkem 

návštěvy, pokud bude testován zaměstnanci SENIORu, podepsat Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, že se 

nesetkal s nakaženou osobou nemocí COVID-19 (Příloha č. 1), o seznámení se 
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s Pravidly návštěv (dále Čestné prohlášení), o absolvování cesty do zahraničí 

v posledních 14 dnech a podepsat i řádně čitelně vyplněné Čestné prohlášení 

o POC testování (Příloha č. 2). Návštěvník si může přinést připravená, příp. 

předem podepsaná Čestná prohlášení. Pokud návštěvník nebo jeho právní 

zástupce/opatrovník potřebná Čestné/á prohlášení nepodepíše, nebude 

vpuštěn dále do areálu budovy, do dopravního prostředku zajišťujícího 

společnou přepravu s klienty nebo zaměstnanci SENIORu nebo do míst, kde 

probíhá společná aktivita. 

 

 

2. VYCHÁZKY 

2.1. Klientům SENIORu doporučujeme, aby na vycházce, při kontaktu s druhou 

osobou blíže než na dva metry v průběhu vycházky, používali respirátor 

minimálně FFP2 nebo KN95. 

2.2. Režimová opatření v SENIORu Otrokovice: 

- žádáme tímto všechny klienty, aby odchod na vycházku a příchod z vycházky 

zapisovali na recepci do knihy vycházek a návštěv, 

- klienti v karanténě nebo v izolaci nemohou mít návštěvy a vycházky. 

 

 

3. TESTOVÁNÍ KLIENTŮ 

3.1. Testování je nařízeno a provádí se u klientů pobytových služeb SENIORu 

s výjimkou těch, kteří: 

- absolvovali nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného 

preventivního vyšetření RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba 

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, 

nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR 

testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů; tyto 

skutečnosti prokáže lékařskou zprávou, nebo 

- byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle 

nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že 

uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní 

certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané 

alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož 

vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje 

o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci 
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osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým 

přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo 

provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, 

kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého 

přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen 

Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; 

- jsou v terminálním stadiu onemocnění. 

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,  

a doloží jej. 

3.2. Testování klientů, kteří nejsou zařazeni do výjimek dle bodu 3. 1., se provádí 

s frekvencí jedenkrát za sedm dní. 

3.3. V případě, že výsledek preventivního vyšetření rychlým antigenním testem (RAT) 

provedeného podle bodu 3.1. je 

a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické 

příznaky onemocnění covid-19, je považována za osobu s probíhajícím 

onemocněním covid 19, a je izolována, 

b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba nemá klinické 

příznaky   onemocnění covid-19, je do doby zjištění výsledku konfirmačního 

testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR izolována. 

 

 

4. DOPORUČENÍ 

4.1. Doporučujeme klientům, aby do odvolání v rámci budov mimo vlastní pokoje 

používali respirátory (s výjimkou při jídle a pití). 

 

 

5. TESTOVÁNÍ A POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE 

5.1. Všem zaměstnancům je i nadále nařízeno testování na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT). 

5.2. Vyšetření dle bodu 5.1 se neprovádí u osoby, která 

a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 

b) v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly laboratorně potvrzené 

onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 
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POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo 

více než 180 dnů, a doloží o tom doklad, 

c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle 

nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že 

uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní 

certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané 

alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, 

jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 

internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné 

potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, 

datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje 

musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za 

předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, 

kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého 

přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen 

Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití, 

a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

5.3. Testování zaměstnanců dle bodu 5.1. se provádí pravidelně každý sedmý den 

prostřednictvím RTA antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. 

Pokud zaměstnanec není v daný den na pracovišti, testování se provede první 

následující den, kdy zaměstnanec přichází na pracoviště. 

5.4. Na pracovištích SENIORu dodržujeme odstup dvou osob minimálně 2 m 

s výjimkou situací, kdy to při poskytování sociální péče a zdravotních služeb není 

možné, a to po dobu nezbytně nutnou (ošetření klienta, polohování, mytí, 

dopomoc při jídle). 

5.5.  Zaměstnanci recepcí při kontaktu s příchozími dodržují přísná bezpečnostní 

pravidla včetně nošení respirátoru, brýlí anebo štítů, příp. ochranných rukavic, a 

používání dezinfekce. 

5.6. Všechny osoby pohybující se v budovách SENIORu dodržují zvýšená hygienická 

opatření proti šíření nemoci COVID-19 (mytí rukou minimálně každé dvě hodiny) 

a používání dezinfekčního prostředku i na dotykové plochy. 

 

 

6. NÁVŠTĚVY A CESTY DO ZAHRANIČNÍ NEBO DO JINÝCH KRAJŮ ČR 

S VÝSKYTEM COVID-19 
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6.1. Žádáme rodinné příslušníky a návštěvníky klientů SENIORu, aby stále dodržovali 

základní hygienická pravidla, používali přiměřeně osobní ochranné pomůcky proti 

šíření COVID-19.  

6.2. Současně žádáme všechny, kteří cestují do zahraničí do zemí zasažených nemocí 

COVID-19, zejména těch zemí, které jsou v červené zóně nebo v nich probíhá 

šíření mutací DELTA nebo OMIKRON COVIDu-19, aby po návratu dodrželi zásadu 

14tidenního přerušení návštěv u svého rodinného příslušníka. 

 

 

 

7. STRAVOVÁNÍ, DOPROVOD, AKTIVITY, SLUŽBY 

7.1. Stravování klientů probíhá dle běžného režimu v jídelnách nebo pokojích klientů, 

s výjimkou klientů v karanténě nebo v izolaci. 

7.2. Při každém návratu klienta do pokoje doporučujeme klientovi dezinfikovat si ruce 

a doporučujeme ve společných prostorách budov trvale používat respirátor.  

7.3. Vycházky klientů v areálu budovy jsou povoleny pro klienty všech podlaží mimo 

klienty umístěné v karanténě a v izolaci.  

7.4. Všechny osoby pohybující se v budovách SENIORu dodržují rozestup minimálně 2 

m. Zároveň se vyhýbají tělesnému kontaktu (doteky, podání rukou apod.). 

7.5. Účast klientů na kulturních a společenských aktivitách uvnitř budov 

doporučujeme při dodržování nošení roušky a pravidel 4 R – rouška, ruce, 

rozestupy, rozum. 

7.6. Služby typu kadeřnictví, holičství, pedikúra jsou přípustné dle usnesení Vlády ČR, 

opatření jednotlivých ministerstev, další postupy budou vycházet z opatření 

vydaných příslušnými orgány veřejné správy pro danou živnost. 

7.7. Počínaje dnem 14. 12. 2021 do odvolání platí, že aktivity za účasti klientů: 

- se bez omezení počtu klientů konají v budově B v jídelně nebo vestibulu, 

v budově C v sále, 

- v budově C v prostorách Café Naděje se konají aktivity do maximálního počtu 

15 klientů, 

- v ostatních prostorách se konají v počtu do 10 klientů. 

To vše za striktního dodržování bezpečnostních opatření proti šíření COVID-19 ze 

strany zaměstnanců a vystupujících. Klientům doporučujeme používání 

rewspirátoru. 

 

 

 

8. KARANTÉNA, IZOLACE, TESTOVÁNÍ 
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8.1. Pokud je klient s pozitivním testem na COVID-19, je v izolaci. Tento klient nemůže 

na vycházku ani přijímat návštěvy. 

8.2. Přicházející nový klient a klient vracející z vícedenního pobytu v nemocnici, který 

nesplňuje podmínky dle bodu 3.1., je v režimu karantény po dobu 8 dnů. Strava je 

jim podávána na pokoji a personál poskytuje na pokoji veškerou péči s osobními 

ochrannými pomůckami jako v karanténním pokoji. Takový klient je testován POC 

antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a pokud jsou oba 

testy negativní, je osmý den karanténní režim ukončen. 

 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tento Příkaz ředitele č. 11/2021 k datu 13. prosince 2021 ruší platnost a účinnost 

Příkazu ředitele č. 10 ze dne 29. října 2021. 

9.2. Tento Příkaz může být průběžně měněn a aktualizován dle epidemického vývoje 

v SENIORu, dosahu MHD Zlín – Otrokovice, Zlínském kraji nebo České republice. 

9.3. Výjimky z tohoto Příkazu povoluje ředitel, případně jeho zástupce. 

9.4. Tento Příkaz ředitele č. 11/2021 nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 

14. prosince 2021. 

 

V Otrokovicích dne 13. prosince 2021 

Ing. Zdeněk Mikel, MBA, v. r. 

ředitel 

SENIOR Otrokovice, p. o. 


