
U všech poskytovatelů zdravotních služeb Vláda ČR omezuje návštěvy pacientů ve

zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo

následná lůžková péče tak, že návštěvu lze připustit pouze za těchto podmínek:

 Osoba navštěvující pacienta musí mít negativní test na přítomnost antigenu při onemocnění

COVID-19. V HL zajistíme návštěvám antigenní testy v pracovní dny. Na testování je nutné se předem 

objednat na tel. č. 469 648 503 a vzít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.

 Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

- absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na

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

- v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, a doloží o tom doklad,

- předloží certifikát o provedeném očkování, přičemž od kompletního očkování uplynuly dva

týdny.

 Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat

návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to

minimálně respirátor třídy FFP2 (lze zakoupit v Infocentru HL na vrátnici za cenu Kč 25,--) nebo KN95

bez výdechového ventilu. Výjimku představují děti do dvou let věku, které nemusí mít ochranný

prostředek dýchacích cest. A dále děti od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný

prostředek dýchacích cest bránící šíření kapének (např. roušku lze zakoupit v Infocentru HL na vrátnici

za cenu Kč 8,--).

 Návštěva dodrží všechna režimová opatření poskytovatele, těmi jsou: dodržování rozestupů 2 m,

ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou a další běžná epidemiologická opatření.

 Návštěva může být jen dvoučlenná po dobu 30 minut.

 Je nutno brát ohled na to, že na pokojích je vždy nejméně jeden další pacient.

  V případě, že budou na konkrétním oddělení pavilónu pacienti s prokázanou nákazou COVID-19,

nebo se bude jednat o zvýšenou ochranu rizikových pacientů, budou zde návštěvy zakázány. Pro

návštěvy ve volném prostoru parku je také povinná ochrana dýchacích cest a potvrzení o negativním

testu nebo o prodělaném onemocnění Covid-19 nebo o prodělaném kompletním očkování. U pacientů

pohybujících se na invalidním vozíku připraví ošetřovatelský personál pacienta na pobyt venku (pokud

 to provoz na oddělení dovolí) a převeze pacienta před pavilón nebo do vstupního vestibulu pavilónu.

Poznámka:

RT-PCR test

Detekuje přítomnost v irové RNA.  Je  velmi přesný a  účinný.  Tento test  je schopný  odhal it  nakažené
covid-19 i  předtím,  než jsou infekční,  a  umožní včasnou izolaci .  T ím je tato metoda schopná zabránit
přenosu viru na další hostitele.  Nevýhodou  je f inanční  nák ladnost v  porovnání s  Antigenními
testy,  delší  doba vyhodnocování  a nutnost vysoce odborného personálu pro manipulaci  se vzorky.
Rapid Antigen test
Detekuje v irové bí lkoviny. Rapid antigen test  odhalí nemocné na vrcholu infekce, kdy je v  těle nejvyšší
koncentrace těchto bílkovin.  Nevýhodou  je,  že  nejsou tak c itl ivé (přesné) jako standardní  RT -PCR
testy používané pro přesné určení  nakažených.  Při jej ich používání  nemalé procento inf ikovaných
testem projde jako falešně negativní.  T ito l idé budou za pár dn í v irus š ířit  mezi  své okol í  v  domnění,  že
jsou zdraví .  Jej ich výhodou  je cena,  výsledek  do 30 minut  a  nižší  náročnost  na odbornost personálu.
Pokud jste testováni  pomocí  metodou Rapid Antigen testu,  NENÍ zaručeno,  že v  době odběru testu
nejste nakažení.  Zkratka POC,  která se občas před spojením  antigenní test  vyskytuje,  znamená "point
of  care" (někdy také POCT -  "point of  care testing"),  v  překladu místo péče.  POC antigenní
test  je antigenní test,  který byl  proveden na veřejném odběrovém místě,  nebo j iném místě,  které
k tomuto úkonu má l icenci  a  následně byl  na tomto místě i  vyhodnocen.  Pokud se POC před spojením
nevyskytuje,  jedná se například o  samotesty,  které lze zakoupit v  lékárně a  které neprovádí  odborný
personál.
 


