PRAVIDLA OMEZENÉHO REŽIMU
NÁVŠTĚV - platná od 9.8.2021
Vážení blízcí a přátelé našich pacientů/klientů,

S ÚČINNOSTÍ OD PONDĚLÍ 9.8.2021 s ohledem na zvýšenou proočkovanost populace v České
republice, upravujeme režim návštěv v našem zdravotnickém zařízení dlouhodobé péče tak, že

NOVĚ SE JIŽ NENÍ NUTNÉ NA NÁVŠTĚVY PŘEDEM OBJEDNÁVAT
TELEFONICKY (linka pro objednávání návštěv bude zrušena).
SOUČASNĚ DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ V NÁVŠTĚVNÍCH HODINÁCH:
NÁVŠTĚVU PACIENTA V NAŠEM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LZE
USKUTEČNIT KAŽDÝ DEN V DOBĚ MEZI 14:00 HOD. AŽ 17:00 HOD.
NOVĚ MOHOU NA NÁVŠTĚVU PŘIJÍT OSOBY OD 12 LET VĚKU, SOUČASNĚ MOHOU PACIENTA
NAVŠTÍVIT MAX. DVĚ OSOBY.
DOBA TRVÁNÍ NÁVŠTĚVY 30 MIN.
NÁVŠTĚVY JSOU POVINNY VSTUPOVAT DO AREÁLU VÝLUČNĚ PŘES VRÁTNICI, kde svým podpisem
potvrdí, že neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního

onemocnění, zejména žádný z příznaků onemocnění Covid-19 (horečka, dušnost, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.) ani nejsou v karanténě či izolaci z důvodu infekčního onemocnění a
ani neví o tom, že by byli v rizikovém kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou.
POKUD SE U NÁVŠTĚVY BUDOU PROJEVOVAT PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NEBUDE JÍ
UMOŽNĚN VSTUP DO AREÁLU, resp. nebude jí návštěva umožněna (např. kašel, rýma apod.),
Před započetím návštěvy (příp. vstupem do budovy) je návštěva povinna si DEZINFIKOVAT RUCE (k
dispozici je dezinfekce na určených místech).

PŘED VSTUPEM NA POKOJ PACIENTA JE NÁVŠTĚVA POVINNA OHLÁSIT SE NA
SESTERNĚ A NECHAT SI ZKONTROLOVAT ZDRAVOTNÍ SESTROU NA ODDĚLENÍ
PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY !!! V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o
trpělivost a vyčkejte příchodu zdravotní sestry (zdravotní sestry se mohou
v rámci výkonu své práce pohybovat po oddělení a pečovat o pacienty, což je pro
nás priorita). Návštěvu, která nesplňuje stanovené podmínky, nelze připustit.
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NÁVŠTĚVA PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MUSÍ MÍT ŘÁDNĚ

NASAZEN RESPIRÁTOR TŘÍDY

MINIMÁLNĚ FFP2 ČI KN95 (látkové či jiné roušky /včetně nanoroušek/ nejsou přípustné),
respirátor musí zcela zakrývat nos a ústa a návštěva ho musí mít nasazen
nepřetržitě (návštěva tedy nesmí konzumovat žádné jídlo ani pití apod.) – NÁVŠTĚVA, KTERÁ
NEBUDE TOTO PRAVIDLO DODRŽOVAT, MŮŽE BÝT Z NAŠEHO ZAŘÍZENÍ VYKÁZÁNA A NÁVŠTĚVY JÍ
MOHOU BÝT DO BUDOUCNA ODEPŘENY.
DOKLADY PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY (nezměněno):
Testy na COVID 19:
• NÁVŠTĚVA JE POVINNA PŘEDLOŽIT DOKLAD O TOM, ŽE NEJPOZDĚJI 7 DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM
NÁVŠTĚVY ABSOLVOVALA RT–PCR VYŠETŘENÍ NA PŘÍTOMNOST ANTIGENU VIRU SARS COV2 S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM (předložením písemného potvrzení o provedeném testu, které
musí obsahovat údaje dostatečně identifikující příslušnou osobu a datum /případně též čas/
provedení testu),
• NÁVŠTĚVA JE POVINNA PŘEDLOŽIT DOKLAD O TOM, ŽE NEJPOZDĚJI 72 HODIN PŘED
ZAHÁJENÍM NÁVŠTĚVY ABSOLVOVALA POC TEST NA PŘÍTOMNOST ANTIGENU VIRU SARS
COV-2 S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM (předložením písemného potvrzení o provedeném testu,
které musí obsahovat údaje dostatečně identifikující příslušnou osobu a datum /případně též
čas/ provedení testu), NEBO
• NÁVŠTĚVA JE POVINNA PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE, že absolvovala v rámci
povinného testování zaměstnanců dle příslušného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
nejdéle 72 hodin před začátkem návštěvy test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, případně čestné prohlášení o absolvování testu,
• NÁVŠTĚVA JE POVINNA PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, že
absolvovala dle příslušného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nejdéle 72 hodin před
začátkem návštěvy test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určený
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
případně čestné prohlášení o absolvování testu,
• z provozních důvodů neumožňujeme možnost podstoupit na místě preventivní antigenní
test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
Očkování proti COVID 19:
• NÁVŠTĚVA DOLOŽÍ ABSOLVOVALA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 a
o od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14
dnů
o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo
neméně 14 dnů,
Prodělání onemocnění COVID 19:
• NÁVŠTĚVA PŘEDLOŽÍ POTVRZENÍ VYDANÉ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM, Z NĚHOŽ BUDE VYPLÝVAT,
ŽE V DOBĚ 180 DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM NÁVŠTĚVY PRODĚLALA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (lhůta
180 dnů počíná běžet od pozitivního PCR nebo POC testu na Covid-19).
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Dovolujeme si Vás upozornit, že pacienti s prokázaným onemocněním Covid-19, případně pacienti,
kteří byli v rizikovém kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou, jsou izolováni a návštěva u nich není po
dobu izolace, příp. karantény možná.

Sledujte, prosím, naši webovou stránku, neboť tato pravidla mohou být průběžně aktualizována.
V Dobříši dne 3.8.2021

MEDI HELP spol. s r.o.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti návštěvami pacientů v omezeném režimu
MEDI HELP spol. s r.o.
IČO 46359443
sídlo a kontaktní adresa: Dobříš, Na Čihadle 833, okres Příbram, PSČ 26301
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce
13654
telefonní číslo: 318 541 211
e-mail: info@medi-help.cz
www.medi-help.cz
(dále také jen „Masarykovo sanatorium“)

Masarykovo sanatorium jako správce osobních údajů si Vás dovoluje níže informovat o tom, jak zpracovává
Vaše osobní údaje, které jí poskytnete v souvislosti s návštěvami pacientů v omezeném režimu, tj. zejména
Vaše jméno a příjmení a telefonní číslo (dále také jen „Osobní údaje“).
1.

Identifikační a kontaktní údaje Masarykova sanatoria naleznete výše.

2.

Masarykovo sanatorium bude shora Osobní údaje zpracovávat k níže uvedeným účelům:

Vaše osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s návštěvami pacientů v omezeném režimu využíváme
k umožnění a zajištění návštěvy pacienta, videohovoru apod. a ke komunikaci s Vámi týkající se
návštěv/videohovoru a případného epidemiologického šetření v souvislosti s rizikem nákazy Covid-19 (titulem
zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem Masarykova sanatoria, kterými jsou ochrana pacientů a
zaměstnanců v souvislosti s epidemií Covid-19 a plnění a prokázání plnění povinností stanovených Ministerstvem
zdravotnictví ČR pro umožnění návštěv ve zdravotnických lůžkových zařízeních).
3.
Dalším případným příjemcem zpracovávaných osobních údajů je společnost MEDI HELP T.S. spol. s r.o.
(IČ 257 41 136) provádějící pro Masarykovo sanatorium Dobříš správcovské činnosti na základě písemné smlouvy
a úřady státní správy v rámci plnění zákonných povinností Masarykova sanatoria Dobříš či v rámci provádění
epidemiologických šetření (např. Krajská hygienická stanice, Ministerstvo zdravotnictví ČR).
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4.
Osobní údaje budou zničeny po uplynutí 6 měsíců poté, co budou návštěvy obnoveny v plném rozsahu
bez omezení v důsledku rizika nákazy Covid-19.
5.
Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování a na jejich
výmaz.
6.
Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů Masarykovým sanatoriem u dozorového
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7.

Bez poskytnutí Osobních údajů Vám nebude návštěva pacienta umožněna.
UPOZORNĚNÍ NA PRÁVO PODAT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Osobních
údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů.

MEDI HELP spol. s r.o.
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