
             Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 
 

1 
 
 

 

                               

                         Pravidla pro návštěvy uživatelů v CPTS Zbůch  

 

 

Platnost od 8.6.2021 do odvolání ( dle vývoje  epidemiologické situace v ČR 

v souvislosti s nákazou COVID -19 ) 

 

1. Návštěvy uživatelů jsou možné po předložení: 

 negativního výsledku testu na vir SARS CoV-2: 

antigenní test ne starší 72 hodin, nebo PCR test ne starší 7dnů. 

 dokladu, že v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělaly 

onemocnění COVID-19   

 dokladu o ukončeném dvojdávkovém očkování (Pfizer – 

Corminaty,  Moderna - Moderna, AstraZeneca - Vaxzevria ) proti 

COVID -19 a uběhlo nejméně 22 dnů po druhé dávce   

 dokladu o prodělaném jednodávkovém očkování (Johnson & 

Johnson - Janssen) proti COVID -19 a uběhlo nejméně 14 dnů po 

ukončení očkování   

 dokladu o podané první dávce očkování (Pfizer – Corminaty,  

Moderna - Moderna, AstraZeneca - Vaxzevria ) proti COVID -19 a 

uběhlo nejméně 22 dnů po první dávce očkování   

 

2. Návštěva je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa. 

 

3. Návštěvy jsou možné:  

 ve všední den v době 13.00 – 15.00 hodin  

 o víkendech od 13.00 do 16.00 hodin 

4. Návštěva se předem telefonicky objedná u sociálního pracovníka, 

kontaktní telefon 778 544 319,  770 106 630 nebo 724 283 112. 

5. Jsou povoleny maximálně 3 návštěvy v jednom termínu a dvě osoby za  

jedním uživatelem.  

6. Po příchodu do zařízení se návštěva telefonicky ohlásí na výše uvedených 

telefonních číslech u sociálního pracovníka ( všední dny ) nebo ve vrátnici 

( o víkendu ), připraví si požadované doklady  a vyčká ve vstupním 

prostoru zařízení CPTS Zbůch.  
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7. Návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, v případě 

nepříznivého počasí je možnost využít místa v zařízení určená 

k návštěvám. 

8. Navštěvy se nesmí volně pohybovat po zařízení a na oddělení za 

uživateli.   

9. Při porušení režimových opatření bude návštěva okamžitě ukončena.  

 

Ve Zbůchu, dne 8.6.2021 


