Návštěvy pacientů od 17. 5. 2021
Na základě postupného rozvolňování protiepidemických restrikcí rozhodlo Ministerstvo
zdravotnictví mimořádným opatřením ze dne 11. 5. 2021, č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN, i o
rozšíření možností návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních.
S účinností od pondělí 17. 5. 2021 tak bude možné uskutečnit návštěvy pacientů v Kroměřížské
nemocnici a.s. I nadále však zůstávají v platnosti podmínky, které musí návštěva pacienta
podstoupit či splnit před připuštěním k pacientovi, a to:
1.

podrobit se před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS
CoV -2, a to s negativním výsledkem, nebo

2.

osoba absolvovala nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT - PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS -CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS -CoV-2 s

3.

negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo
byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více
než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá
dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

4.

nebo prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; a tyto skutečnosti
prokáže.

Dále musí každá osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používat ochranný prostředek
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 2 dětí do
dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou
do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének].
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S ohledem na aktuální situaci, jakož i z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů,
bude návštěva umožněna pouze v rozsahu 1 osoby u pacienta a na dobu maximálně 15
min.

Současně žádáme každou návštěvu a pacienty, aby dodržovali pokyny ošetřujícího personálu či
další opatření daného oddělení.
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