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Informace k plánovaným příjmům v době opatření proti COVID-19 
 

Vážení rodiče, 
operace vašeho dítěte bude provedena v období opatření proti šíření nového typu 
koronaviru, způsobujícího onemocnění COVID-19. Tato opatření se významně dotkla 
provozů kliniky a vyvolala další řetěz omezení a povinností. 
 
Proto vás upozorňujeme na základní výjimečné skutečnosti: 

- všichni pacienti přijímaní k plánované operaci musí být otestováni na přítomnost 
koronaviru (COVID-19) 

o vyšetření nesmí být v době přijetí starší než 36 (výjimečně 48) hodin 
o výsledek vyšetření musí být negativní 

- je-li s dítětem přijímán doprovod, musí být také otestován na přítomnost 
koronaviru (COVID-19)  

o vyšetření nesmí být v době přijetí starší než 36 (výjimečně 48) hodin 
o výsledek vyšetření musí být negativní 

- způsob a místo odběru na přítomnost koronaviru vám bude upřesněn týden před 
operací při telefonickém potvrzení (upřesnění) termínu operace 

- přijatý doprovod nesmí během hospitalizace opustit oddělení kliniky, jinak 
nemůže být k dítěti znovu vpuštěn 

- doprovod se smí pohybovat pouze v prostorách lůžkového oddělení, do jiných 
nemá přístup 

- z důvodu vynucených omezení nejsme schopni přijímat doprovody k pacientům 
starším 6 let (tzn. ode dne jejich 6. narozenin) 

- aktuálně platí úplný zákaz návštěv na všech odděleních (nelze povolit výjimky ani 
u delších hospitalizací) 

- plánované příjmy se provádějí přímo na lůžkovém oddělení ve 2. patře pav. B4 ve 
13:00 hod. 

- před příjmem je nutné projít tirážovým stanem u vstupu do nemocnice (dítě i 
doprovod, bez potvrzených dotazníků o provedené kontrole nelze příjem provést). 

 
V případě nejasností či dotazů kontaktujte  ambulanci kliniky: 261 083 852 nebo  

kancelář kliniky:  261 083 369 
 

 
Děkujeme za pochopení 
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