
 
 

Podmínky návštěv v Psychiatrické nemocnici v Opavě (PNO) platné od 
5.6.2020 

 

Návštěva pacienta hospitalizovaného v PNO je možná pouze po předchozí 
dohodě, a to v počtu maximálně 2 osob na navštíveného. 

Návštěvu si sjednejte dopředu telefonicky se sestrou stanice, kde je 
hospitalizovaná osoba, kterou chcete navštívit. 

 

Návštěva přicházející do PNO musí být bez příznaků onemocnění COVID-19  
(kašel, teplota nad 37st. C, dušnost, bolest kloubů, ztráta chuti nebo čichu, 
zažívací potíže aj.) 

Před vstupem na stanici proto bude navštěvující osobě změřena teplota a 
pokud bude mít osoba teplotu nad 37,0℃ nebo jiný pozitivní příznak nemoci 
Covid - 19, návštěva nebude povolena. Navštěvující osoba musí mít ochranu 
úst a nosu.  

Při příchodu na stanici vyplní návštěva „Čestné prohlášení návštěvníka“. 
Prohlášení za nezletilého vyplní doprovázející dospělý. 

Při vstupu na stanici a při odchodu si navštěvující osoba vydezinfikuje ruce. 

Navštěvující osoba dbá pokynů zdravotnického personálu stanice. 

Návštěvy budou probíhat v časovém harmonogramu dané stanice, může se 
tedy stát, že bude návštěva časově omezena, a to v čase a délce domluvené se 
sestrou stanice. 

Dodržujte prosím rovněž základní protiepidemická opatření (vyvarujte se 

úzkému kontaktu s cizími lidmi v areálu a dodržujte minimální rozestup 2m, při 

bližším kontaktu doporučujeme nosit roušku, na stanicích je nošení roušky 

nutností). Dbejte prosím za všech okolností na důslednou hygienu rukou a 

etiketu při kašli a kýchání (do kapesníku nebo lokte ).  

Dodržujte prosím výše uvedené podmínky i pokyny personálu, a to v zájmu 
Vašeho zdraví,  zdraví Vašich blízkých, ostatních pacientů a personálu.  
 
Děkujeme za pochopení a vaši ohleduplnost. 

Ing. Zdeněk Jiříček, ředitel nemocnice 

 



 
 

 

Čestné prohlášení návštěvníka  
 

Jméno a příjmení navštívené osoby: ……………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení návštěvníka: ………………………………………………………….. 

 

Datum narození:   ………………………………………………………….. 

 

Kontakt (bydliště, či tel. číslo): …………………………………………………………... 

 

V rámci předcházení rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve spojitosti s 

mimořádnými opatřeními vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR Vás žádáme o vyplnění 

následujícího čestného prohlášení. 

Prohlašuji, že: 

 Mi není známo, že bych měl/a onemocnění COVID – 19 . 

 Mi není známo, že bych v posledních 14 dnech přišel/a do kontaktu s osobou 

s onemocněním COVID – 19. 

  Mi není nařízena karanténa v souvislosti s tímto onemocněním. 

  Netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, zvýšené tělesné teploty (nad 37 

st.C), dechových obtíží, pocitu celkové slabosti či bolestí svalů a kloubů, ztrátou čichu 

nebo chuti ani zažívacími potížemi 

 Nepobýval/a jsem v zahraničí, pokud ano uveďte kde 

……………………………………………… 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či život 

pacientů a zaměstnanců Psychiatrické nemocnice v Opavě.  

Osobní údaje návštěvníka jsou chráněny zpracovatelem v souladu s ustanovení zák. č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení, případně i právních 

následků  šíření nakažlivé choroby. 

V Opavě dne:…………… čas:………….. 

 

 

Podpis:………………………… 
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