
Informace k povinnému testování klientů sociálních služeb – týdenní stacionář 

 

Na základě Mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 8. 2021 zasíláme závazná 

pravidla pro testování klientů výše uvedené sociální služby. 

Testování bude zahájeno v rámci příjezdového dne  - neděle 12. 9. 2021 

Povinnost testování, které bude na základě tohoto MO realizováno v naší organizaci, se netýká 

klienta který: 

a) má ukončenou kompletní vakcinaci včetně lhůty 14 dní po aplikaci finální dávky – doloženo 

certifikátem – shromažďuje vedoucí výchovy daného ubytovacího objektu JÚŠ (dostačující je 

např. provedení náhledu do elektronického certifikátu) 

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od potvrzeného pozitivního PCR 

testu neuplynulo více než 180 dní (a uplynula izolační doba) – potvrzení shromažďuje vedoucí 

výchovy (dostačující je např. provedení náhledu do elektronického certifikátu) 

c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného preventivního vyšetření 

v naší organizaci (nařízeného tímto MO) RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 

s negativním výsledkem.   

Důležité: Jedná se pouze o tuto variantu schváleného typu testu. Nelze nahradit antigenním 

testem, byť z certifikovaného pracoviště.  

Klient musí v den nástupu do sociální služby doložit potvrzení o negativním PCR testu. 

V termínu každého následného testování, které bude probíhat v rámci organizace, musí 

doložit nový aktualizovaný výsledek PCR testu opět ne starší 72 hodin. 

Všichni ostatní klienti sociální služby týdenní stacionář mají tímto MO Ministerstva zdravotnictví 

nařízeno se testování v organizaci zúčastnit. 

Na základě ověření na MPSV si dovolujeme upozornit, že pokud klient nedoloží jeden z výše 

uvedených dokumentů (a ,b, c) a zároveň se odmítne podrobit testu v rámci JÚŠ, nebude bohužel 

moci do týdenního stacionáře nastoupit. 

 

Pro pravidelné testování v rámci JÚŠ nabízíme několik termínů. Termín, který si zvolíte, prosím 

oznamte na daný úsek výchovy. Pro jednotlivé týdny je samozřejmě možné využívat různé termíny, 

tak jak to bude klientům vyhovovat. 

Příjezdová neděle:      16:00 – 18:00 

Pro pondělní příjezdy jsou termíny pro testování:  5:40 – 5:50  

6:40-6:50  

7:40-7:50  

11:00 – 11:30 



Pokud bude klient přijíždět do JÚŠ jiný den než neděle, pondělí – je třeba se domluvit s úsekem 

výchovy na individuálním termínu otestování.  

Testování bude opět probíhat v místnosti č. 117 budova TOP F – přízemí – (za vrátnicí) 

Vedoucí jednotlivých úseků vždy do čtvrtka předcházejícího testovacímu dni zašlou seznam klientů, 

kteří se v daném týdnu budou testovat a v který časový termín. 

Testování bude provádět zdravotní sestra JÚŠ.  

Typ testů ViVa Diag, stěr je prováděn z kraje nosu. 

U nezletilých klientů vyplní zákonný zástupce před prvním testování Souhlas s provedením testování. 

V příloze zasíláme kompletní znění daného Mimořádného opatření.  

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 

 

 


