
Změna Pravidel pro vycházení klientů domovů pro seniory v nouzovém 

stavu-Domov pro seniory Klatovy a Újezdec 

 

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, které zrušuje ode dne 

22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, o změně 

krizového opatření rušíme Pravidla pro vycházení klientů Domova pro seniory Klatovy a 

Újezdec vydaná dne 18. 12. 2020. 

Nová pravidla pro vycházení klientů domovů pro seniory v nouzovém stavu: 

V případě vycházky klientů domova pro seniory mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je 

poskytována sociální služba, a to od 22. prosince 2020 po dobu trvání nouzového stavu musí 

být splněny tyto podmínky: 

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude 

umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden 

první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do 

oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;  

2. klient domova pro seniory používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 

nebo KN95. 

V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení, musí být toto předem dohodnuto se 

sociálním pracovníkem tak, aby byl zajištěn karanténní pokoj po návratu. Pakliže je kapacita 

karanténních pokojů obsazena jinými klienty, kteří požádali o pobyt mimo zařízení dříve, není 

pobyt mimo zařízení umožněn. Klient podepíše před odchodem souhlas s testováním v době 

karantény, jinak nebude vycházka povolena. 

Bezprostředně po návratu je klient ubytován v karanténním pokoji. Je-li klient ubytován ve 

svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován za karanténní. 

V případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo karanténní pokoj, zajistí 

zaměstnanci oddělení používání respirátoru klientem (na jeho náklady) a desinfekci rukou.  

Třetí den karantény je klientovi proveden POC test. Další test je zopakován po dalších 3-4 

dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6-7 dnů. 

Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, 

není pobyt mimo zařízení umožněn.  

Pakliže je POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání 

konfirmačního testu.   

Sociální pracovník, případně koordinátorka, či zdravotnický pracovník (so, ne, svátky) vede 

evidenci klientů odcházejících ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do příslušné 

dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit. 

   

 

Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy, p.o. 

V Klatovech dne 22. 12. 2020 
 


