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Pokyny pro návštěvy  

Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice (DKS) 

 

Od soboty 5.12.2020 jsou opět povoleny návštěvy, za předpokladu dodržování 

níže uvedených pravidel. 

Návštěva probíhá pouze po předchozí rezervaci, kterou lze provést v pracovních 

dnech od 8 do 12 hodin u sociální pracovnice. 

Návštěvy jsou povoleny v čase od 14 do 18 hodin. 

Na návštěvu jednoho klienta mohou přijít současně maximálně dvě osoby. 

Návštěvník se před vstupem do budovy prokáže negativním výsledkem testu 

na COVID-19, který nebude starší 48 h nebo doloží doklad o tom, že v době 

90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19. * 

Děti nemají vstup povolen. 

Po celou dobu návštěvy musí návštěvník používat respirátor třídy FFP2 nebo 

KN95 bez výdechového ventilu. Návštěvník si ho musí přinést nový, nerozbalený, 

případně ho odkoupit za nákupní cenu v DKS. Cena respirátoru v DKS je: 23 Kč. 

Doporučená doba trvání návštěvy je 60 minut.  

 

VSTUP PRO NÁVŠTĚVY BUDE PROBÍHAT POUZE SLUŽEBNÍM 

VCHODEM, kde je sterilní zóna. 

Zde návštěva zazvoní a vyčká příchodu personálu, který jí podá další instrukce. 

KONTAKT: 

Sociální pracovnice Sabina Lešková, tel: 773 979 004, 

 e-mail: sabina.leskova@strakonice.charita.cz  

  

http://www.charita-strakonice.cz/


Od 16.12.2020 do 15.1.2021 probíhá dobrovolné antigenní testování 

veřejnosti, pro občany s českým zdravotním pojištěním zdarma. Testovat se 

mohou Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce. Mohou se jít 

otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní. 

* Odběrová místa ve Strakonicích: 

- Nemocnice Strakonice, a. s.  

- Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 

- objednat se můžete na adrese: http://www.nemocnice-st.cz/ 

- Zájemci o antigenní test se předem k odběru zaregistrují (viz výše). 

Neobjednané osoby nelze vyšetřit. 

- Zájemci vyplní a s sebou přinesou žádanku, kterou si lze elektronicky 

stáhnout (viz výše)  

- Dostaví se v daném termínu k odběru do odběrového místa Nemocnice 

Strakonice, a.s., mapa viz odkaz výše.  

- Vyšetření se provádí výtěrem z nosohltanu. Výsledek je k dispozici do 15 - 

30 minut, na výsledek je třeba vyčkat v místě odběrového centra. 

- Výsledek bude testované osobě předán v písemné podobě. 

- Osoby, u kterých bude antigenní test pozitivní, jsou povinny se na základě 

mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví podrobit dalšímu odběru za 

účelem PCR diagnostiky.  

Odběrová místa v Písku:  

Nemocnice Písek, a.s. - Odběrové místo 

- Karla Čapka 589, 397 01 Písek 

- https://nemopisek.cz/covid-19/ 

- internetový portál k objednávkám na antigenní testy pro veřejnost 

(a zároveň na PCR testy). Přes adresu výše se ze dostat na objednávkový 

portál. Zde je třeba vybrat Nemocnici Písek, a.s. a dále ze dvou 

možností – „Objednání na PCR test“ nebo „Objednání na antigenní 

test“. 

http://www.nemocnice-st.cz/

