
 
 

 

Návštěvy v SOC od 8. 1. 2022 do  17. 1. 2022  
+ možnost bezplatného testování všech návštěvníků odlehčovacího centra:  
 
Vzhledem k přípravám na nastupující vlnu mutace Omikron a s cílem co nejdéle umožnit 
bezpečný kontakt rodinných příslušníků a blízkých s klienty odlehčovacího centra,  
pokračujeme v bezplatném testování antigenními testy při každé návštěvě SOC. 
Našim cílem je zajistit schopnost týmu odlehčovacího centra pečovat o Vaše blízké co nejdéle 
v nezměněné kvalitě a vyhnout se uzavření celého domu. 
I nadále platí: 
 
Návštěvy budou umožněny návštěvníkům, kteří  

 mají návštěvu předem rezervovanou prostřednictvím online rezervačního systému (v 

případě vycházky se předem telefonicky objednají na recepci na mob. 721 517 945)  

 vyplní „Prohlášení návštěvy“  

 po  celou dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a  

to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si 

přinesou nepoužitý a použijí před konáním návštěvy; výjimku z povinnosti mít 

respirátor mají děti do 2 let věku a děti od 2 do 15 let, které mohou mít jiný 

prostředek ochrany úst a nosu. 

Pro bezpečnou návštěvu důrazně doporučujeme využít nabídky bezplatného testování přímo v  
odlehčovacím centru kvalitními testy pomocí našich zdravotnických pracovníků, kteří zajistí 
správnost provedení antigenního testu. Prosím  využijte této možnosti ochrany a vyčkejte 
trpělivě příchodu sestry, může ošetřovat někoho z klientů. Hladkému průběhu napomůže i 
příchod 5 – 10 minut před objednaným časem návštěvy.  
Vzhledem k nastavování celostátní strategie zvládnutí další vlny se mohou pravidla návštěv 
měnit. O všem Vás budeme neprodleně informovat.  
Věřte, že si velmi vážíme Vaší spolupráce a že i my se snažíme najít dobrou míru mezi 
zachováním normality a ochranou zdraví v této nepříznivé době. 
Do tohoto roku přejeme hodně sil při péči o Vaše blízké, pochopení okolí (kdo nepečoval, 
většinou nemá představu) a hodně zdraví a pohody Vám i Vašim blízkým. 
 
 
S úctou 
Martina Pojarová 
Ředitelka Pečovatelského centra Praha 7  
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