
PRAVIDLA A NAŘÍZENÍ PRO NÁVŠTĚVY PZSS MÚSS PLZEŇ 
aktualizace k 1. 9. 2020 

 
 
1. Na základě Mimořádného opatření MZDR ČR ze dne 19. 8. 2020, č.j. MZDR 

16214/2020-6/MIN/KAN a Mimořádného opatření MZDR ČR ze dne 24. 8. 2020 č.j. 
MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN platného od 1. 9. 2020 jsou PZSS MÚSS Plzeň pro 
veřejnost otevřena od 1. 9. 2020 od 13.00 do 16.00 hodin. Žádáme návštěvníky o 
dodržování uvedené doby.   

 
2. Uživatel může volně opouštět PZSS. Po návratu je však povinen podrobit se třídenní 

preventivní karanténě a otestování rychlotestem na COVID-19, a to i v případě, že tato 
nepřítomnost nepřesáhne 24 hodin. Po dobu preventivní karantény nesmí uživatel 
přijímat návštěvy. Výjimkou z tohoto opatření je ošetření uživatele u lékaře nepřesahující 
dobu 24 hodin. 

 
3. Odchod uživatele z PZSS na dovolenku je možný dle bodu 2. těchto pravidel. 
 
4. Před každým vstupem do PZSS je třeba osobou, která není uživatelem, zaměstnancem 

poskytovatele, ošetřujícím lékařem, vyplnit a podepsat text „Čestného prohlášení“, které 
prokazuje skutečnost, že se osoba během posledních 14ti dnů nedostala do styku 
s osobou, která byla pozitivně testována na přítomnost koronaviru COVID-19, stejně 
jako skutečnost, že nepobývala v této době v ohnisku nákazy koronaviru COVID-19 či 
nemá nařízenou karanténu. 
Součástí „Čestného prohlášení“ je oznámení o shromažďování osobních údajů (jméno, 
a příjmení a kontaktní telefon osoby vstupující od PZSS, účel vstupu do PZSS – tj. za 
kým přichází). 
Bez podepsaného čestného prohlášení nebude návštěva uživatele v PZSS povolena. 
Osoba, která byla v PZSS a následně zjistí, že před tím přišla do kontaktu s osobou, 
která byla pozitivně testována na COVID-19, má povinnost tuto skutečnost neprodleně 
oznámit zaměstnancům PZSS. Je zakázán vstup osobám, které mají nařízenou 
karanténu z KHS.  
Pro zaměstnance úřadů, soudů apod. platí stejná hygienická opatření jako pro běžné 
osoby.  

 
5. Z preventivních důvodů doporučujeme všem návštěvníkům PZSS, kteří byli na 

zahraniční dovolené, aby návštěvu v PZSS odložili o 14 dní po návratu z této dovolené. 
 
6. Osoba vstupující do areálu a opouštějící areál, ve kterém je umístěno PZSS, musí ke 

svému pohybu od vstupních vrat či vrátek ke vchodovým dveřím PZSS využít výhradně 
vyznačenou trasu. 

 
7. Na návštěvu nebude vpuštěna osoba vykazující pozitivní příznak odpovídající nemoci 

COVID-19 (zejména rýma či kašel). 
 
8. Osoba vstupující do objektu PZSS se musí při vstupu do objektu podrobit dezinfekci 

rukou, po celou dobu svého pobytu v PZSS musí používat vlastní účinnou hygienickou 
roušku, kterou je povinna nesejmout z obličeje po celou dobu návštěvy uživatele a 
používat jednorázové rukavice (návštěvník obdrží u vstupu do každého PZSS). Roušku 
a rukavice je návštěvník povinen používat po celou dobu pobytu v PZSS, a to ve 
vnitřních i venkovních prostorách PZSS, a to zejména z důvodu eliminace možné 
nákazy. Uživatel sociálních služeb mít roušku nemusí a často ani ze zdravotních důvodů 
mít nemůže. Použité rukavice je návštěvník povinen zlikvidovat na místě k tomu 
určeném. 

 
9. V případě mobilních uživatelů a příznivého počasí preferujte průběh návštěvy ve 

venkovních prostorách areálu PZSS.   
 
10. Počet návštěvníků uživatele je omezen na maximální počet 2 návštěvníků za den, 

respektive za návštěvní dobu.  



11. Uživateli a jeho návštěvě doporučujeme, aby udržoval maximální možný odstup od 
ostatních uživatelů a dalších návštěvníků. Návštěvník se chová maximálně ohleduplně 
ke spolubydlícímu navštíveného uživatele. Dále doporučujeme omezení fyzického 
kontaktu mezi uživatelem a návštěvníkem. 

 
12. Apelujeme na velmi pečlivé zvážení návštěvy dětí, zejména předškolního věku.  
 
13. Návštěva u uživatelů, kteří jsou umístěni na izolačním pokoji nebo na pokoji 

v preventivní karanténě, je zakázána. O tomto omezení návštěvy uživatele budou i 
nadále okamžitě informovat zaměstnanci PZSS. Stejně tak je případně zakázán vstup 
do označených COVID zón.  
Mějte prosím na paměti, že po každé hospitalizaci uživatele, u nově přijatého uživatele, 
při opuštění PZSS uživatelem a při návratu z dovolenky uživatele, platí jeho 3 denní 
preventivní karanténa a otestování rychlotestem na COVID-19. Stejně tak je tomu 
v případě, pokud uživatel vykazuje některý z COVID příznaků (v tomto případě trvá 
preventivní karanténa do rozhodnutí odpovědného zaměstnance PZSS ve spolupráci s 
lékařem). 

 
14. Osoba přicházející na návštěvu je povinna respektovat tato pravidla a veškeré pokyny 

zaměstnanců PZSS. V opačném případě jí nebude pokračování návštěvy a další 
návštěva umožněna. 

 
15. Každé PZSS provozované MÚSS Plzeň má upraven systém návštěv ve  Vnitřních 

pravidlech zpracovaných pro konkrétní podmínky každého z PZSS. 
 
Odůvodnění: 
K omezení návštěv je nutné přistoupit z důvodu zhoršující se epidemiologické situace 
v Plzni a v Plzeňském kraji. Cílem omezení návštěv je přerušit souvislý 
epidemiologický proces, zastavit epidemii a ochránit nejohroženější část populace – 
seniory. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením konání hromadných 
akcí, omezením epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených 
osobních prostředků a zvýšenou dezinfekcí. 
Dalším cílem je omezení vybraných činností nebo služeb, kdy je toto omezení důležité 
v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění jako je COVID-19. Při 
závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének, je třeba 
předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru a regulovat provoz 
v takových místech.  
Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v 
komunitě podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a 
omezení volného pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, 
omezení shlukování se osob a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek 
opatření a vést k oploštění křivky pozitivních případů onemocnění COVID-19 v 
populaci. Toto omezení je potřebné k ochraně zranitelných skupin obyvatel a 
k ochraně veřejného zdraví. 
 
Žádáme návštěvníky o striktní dodržování těchto pravidel. Chráníte tak zdraví a život 
Vašich blízkých! 
 
 
Tato pravidla jsou platná od 1. 9. 2020 do odvolání. 

V Plzni dne 26. 8. 2020 

 

 

 Ing. Vladimír Chuchler     
   ředitel MÚSS Plzeň 
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