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Pravidla pro návštěvy SZC Letiny s.r.o. 
 

 
Na základě nařízení ředitele jsou návštěvy v Domově omezeny. Za návštěvu se považují 

také některé další osoby, které vstupují do zařízení za svými oprávněnými zájmy a jsou 
v kontaktu s klientem. 
 

 
1. Každá návštěva je povinna ve vnitřních prostorách zařízení nosit ochranný prostředek 

dýchacích cest, a to minimálně respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu. 
2. Povinnost dle bodu jedna se nevztahuje na osoby, které byly očkovány proti 

onemocnění Covid-19, a to i posilující dávkou! a doloží národní certifikát o 
provedeném očkování. Jedná se o certifikát EU v českém a anglickém jazyce, který 
musí obsahovat, že od očkování uplynulo nejméně 14 dní. 

3. Doklad o provedeném očkování si můžete stáhnout na internetové adrese: 
http://ocko.uzis.cz/ .  

4. Jako doklad lze využít mobilní aplikaci „Tečka“, případně elektronickou formu 
certifikátu uloženou v mobilním telefonu či tabletu. V případě využití aplikace „Tečka“ 
může zaměstnanec Domova zkontrolovat validitu certifikátu čtečkou QR kódu „čTečka“. 

5. Každá navštěvující osoba je povinna si u vchodu do budovy Domova vydezinfikovat ruce 
a dále dodržovat pokyny personálu.  

6. Pokud navštěvující osoba vykazuje zřejmé respirační potíže (rýma, kašel), je návštěva 
zakázána!  

7. Návštěvník nesmí po celou dobu návštěvy sejmout osobní ochranné prostředky. 
Návštěvník dodržuje po celou dobu návštěvy odstup od ostatních osob. Během návštěvy 
je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny a nápoje a provádět další činnosti spojené se 
sejmutím ochranných pomůcek.  

8. Preferované jsou návštěvy ve venkovních prostorách Domova.  
9. Tato vnitřní pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Domova a vyvěšena u 

vstupů do Domova. S těmito pravidly jsou prokazatelně seznámeni návštěvníci, 
zaměstnanci a v přiměřené míře i klienti Domova. 

10.  Tato pravidla jsou planá od 20.5.2022 do odvolání. 
 

V Letinech dne 19.05.2022  
 
 
 
     
 

Bc. Aleš Patera – ředitel 
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