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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA (GPK)

PRAVIDLA NÁVŠTĚV
Na základě nařízení vlády ČR jsou od 24. května 2021 až do odvolání jsou
znovu umožněny návštěvy na všech klinikách a odděleních Všeobecné fakultní
nemocnice.
V souladu s nařízením vlády ČR a na základě rozhodnutí vedení GPK platí na této
klinice následující pravidla pro návštěvy pacientek:
-

návštěva nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
po celou dobu návštěvy
Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do
dvou let nemusí mít ochranný prostředek žádný a dále předloží:

o negativní výsledek antigenního testu na SARS-Cov-2, provedeného max.
48 hodin před návštěvou,
o nebo negativní výsledek PCR vyšetření na SARS-Cov-2, provedeného max.
48 hodin před návštěvou,
o nebo laboratorně potvrzený doklad o prodělání onemocnění Covid-19 v době
180 dní před návštěvou,
o nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění Covid-19,
o nebo doklad o očkování proti Covid-19 alespoň první dávkou vakcíny (u
dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více
než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
o nebo doklad o očkování proti Covid-19 alespoň první dávkou vakcíny (u
dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více
než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
o nebo doklad o očkování proti Covid-19 jednou dávkou vakcíny (u
jednodávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 14 dní, ale ne
více než 9 měsíců,
o nebo čestné prohlášení o samo testování antigenním testem (obdržíte v naší
těhotenské poradně),
o nebo oficiální potvrzení od zaměstnavatele o provedeném antigenním
testování na pracovišti, provedeného max. 48 hodin před návštěvou.
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• Otec (doprovod) u porodu
-

Má nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou
dobu pobytu na porodním sále,
nejeví příznaky infekčního onemocnění,
pokud doprovod nemá žádné potvrzení o tom, že je Covid-19 negativní (viz výše)
nebo pokud vykazuje příznaky onemocnění Covid-19, nebude vpuštěn na
porodní sál.

Antigenní test na SARS-Cov-2 je možné absolvovat zdarma na počkání s průkazem
zdravotního pojištění v odběrovém centru VFN, Praha 2, Na Bojišti 1, denně od 7:30
do 17:30 hodin.
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