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V Brně dne 24. 2. 2022
Vážení rodinní příslušníci a osoby blízké,

s ohledem na vývoj epidemické situace měníme od úterý 1. 3. 2022 vč. podmínky pro návštěvy našich
pacientů. Návštěvy budou moci absolvovat ti, kteří předloží jeden z následujících dokumentů:
•
•
•
•

doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než
72 hodin nebo
doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS CoV-2 ne starším než 24 hodin provedený zdravotnickým pracovníkem nebo
doklad (národní certifikát) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, za podmínky, že
od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby 18+ let
věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla podána posilovací dávka nebo
doklad o prodělání onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 neuplynulo více než 180 dní.

Současně všechny prosíme, aby v případě sebemenších příznaků respiračního či jiného onemocnění
návštěvu neabsolvovali.
30minutové návštěvy v časovém úseku od 14:00 – 16:00 hod bude nutné předem zarezervovat pomocí
iniciál příslušného pacienta v našem registračním systému viz níže uvedený odkaz (uvede i v emailu):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QwOHFryvJtZi9i_eWgUNBjL6tOfrN6jjSdFBIAPcOYE/edit?usp
=sharing
Již obsazené časové úseky prosím, nepřepisujte a registrujte se pouze do volných políček. S ohledem na
GDPR vepisujte vždy pouze iniciály pacienta (např. JN pro návštěvu pacienta Jana Nováka).
K jednotlivým pacientům budou vpuštěny současně vždy maximálně 2 osoby, tzn. na jeden časový
termín se dostavte v počtu 2 (není v našich silách na jeden čas. úsek pouštět, ač postupně, více jedinců).
Všichni musí mít nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy (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, který brání šíření
kapének).
Je samozřejmé, že v případě rostoucího výskytu onemocnění Covid-19, budou návštěvy s okamžitou
platností zrušeny.
Všechny vás, kteří si zarezervujete časový termín k návštěvě žádáme o dochvilnost, neboť nebude
možné schůzky časově upravovat.
Děkujeme za dodržování veškerých nutných bezpečnostních omezení (PCR test, dezinfekce rukou,
řádné ochranné pomůcky, nerealizování naplánované návštěvy při jakémkoliv příznaku respiračního
onemocnění), čímž nám pomáháte i nadále pomáhat.
Za celý tým Vividus Medical
Mgr. Hana Cahová
ředitelka

