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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pan,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen „VFN“),
obdržela dne 1.2.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Ministerstva zdravotnictví ČR v rozhodnutí vydaném dne 10.11.2021, č.j. MZDR 9803/20212/PRO, které nabylo právní moci dne 11.3.2021 a bylo VFN doručeno dne 17.3.2021, VFN přikázalo, „aby žádost stěžovatele
ze dne 1.2.2021 co do poskytnutí informací o přijatých opatření ve zdravotnickém zařízení povinného subjektu v období do
10.3.2020 a dále v období od 25.5.2020 do 10.1.2021 vyřídil do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.“ V souladu
s uvedeným rozhodnutím tímto doplňujeme vyžádané informace.
V období do 10.3.2020 a dále v období od 25.5.2020 do 17.9.2020 VFN neuplatňovala žádná omezení; tedy neplatily žádné
zákazy návštěv, ani zákazy přítomnosti. Standardní návštěvní doba na oddělení šestinedělí byla od 13:00 hod do 19:00 hod.
Dne 18.9.2020 byl vyhlášen zákaz na všech klinikách a odděleních VFN. Od 18.9.2020 do 10.1.2021 platila na Gynekologickoporodnické klinice tato omezení:
− otec/osoba blízká u porodu a SC – ANO, má respirátor, při vstupu na porodní sál se mu změří teplota;
− ukázat otci, který nebyl u porodu, dítě – ANO, ukáže dětská sestra, v její přítomnosti si jej může vzít do náruče, má
respirátor (kontakt 5-10 min);
− návštěvy obou rodičů nebo zákonných zástupců na JIRP, JIP a IMP neonatologie – ANO, mají respirátor
− doprovod pacientek na vyšetření – ANO pouze u rizikových pacientek (onko, těhotenská ambulance, všeobecná
ambulance, UZ), má roušku; NE u fyziologických pacientek.
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