
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 podmínky:  

 osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem;  

 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, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem 

návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;  

 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 [s výjimkou 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], a 

při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;  

 dodržení všech stanovených hygienických podmínek;  

 návštěva může být jen dvoučlenná, a to na dobu 30 minut;  

 berte prosím ohled na to, že na pokojích je vždy další pacient; 

 v případě, že budou na konkrétním oddělení pavilónu pacienti s prokázanou nákazou covid-

19, budou zde návštěvy zakázány.  

Pro návštěvy v parku je také povinná ochrana dýchacích cest, tj. respirátor nebo rouška + potvrzení o 

negativním PCR, POC testu nebo o prodělaném onemocnění Covid-19 (ochranné pomůcky je možno 

zakoupit v infocentru HL na vrátnici za cenu Kč 25,-- a Kč 8,--).  

U pacientů pohybujících se na MIV připraví ošetřovatelský personál pacienta, pokud to provoz na 

oddělení dovolí, a předá rodině před pavilónem nebo ve vstupním vestibulu pavilónu.  

V HL zajistíme návštěvám antigenní testy na pavilónu M (v prodejní místnosti) pouze ve středu v 

čase od 13. – 16. hod.  

Na testování je nutné se předem objednat na tel. č. 469 648 503 a přinést s sebou kartičku 

zdravotní pojišťovny. 


