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Od pondělí postupně obnovujeme běžný režim 
 

Vzhledem k dosavadnímu příznivému vývoji pandemie se z rozhodnutí Ministerstva 

zdravotnictví začínáme vracet k běžnému režimu. Od 20. dubna postupně rozjíždíme vybrané 

plánované operační výkony i běžnou ambulantní péči. Jedná se o postupný proces, který by měl 

být v souladu s kontrolovaným rozvolňováním restriktivních opatření.  

 
„Cítíme odpovědnost postarat se o všechny naše pacienty, protože si uvědomujeme, že COVID 

pandemie neodstranila ostatní zdravotní problémy. Proto chceme nemocnici co nejdříve dostat do 

běžného režimu, ale samozřejmě cestou postupných a promyšlených kroků,“ řekl ředitel nemocnice 

Petr Polouček. 
 

Některá protiepidemiologická opatření a omezení, jako je zákaz návštěv na lůžkových odděleních 

nebo vstup do nemocnice přes tzv. filtr, zůstanou z důvodu dodržení maximální bezpečnosti 
zachována.  Při příjmu k hospitalizaci budou všichni pacienti testováni na přítomnost koronaviru jako 

doposud. 

 
Nadále bude probíhat také třídění pacientů při příchodu do nemocnice, měření teploty a dotazníkové 

šetření. Pacientům a ostatním návštěvníkům nemocnice bude zatím stále zamezen přístup do jídelny, 

kavárny a obchodu s potravinami.  

Do ambulancí budeme objednávat pacienty tak, aby se jich najednou nesešlo v čekárnách nadměrné 
množství a bylo tak možné nastavit takový režim, který umožní čekat na vyšetření s dodržením 

předepsaných vzdáleností. V indikovaných případech bude využíván telefonický kontakt a 

předepisování léků formou e-receptu.  
V celé nemocnici bude trvale maximální pozornost věnována dodržování předepsaných hygienických 

opatření, tj. nošení roušek, hygieně rukou a fyzické distanci mezi osobami. Další kroky v uvolňování 

režimových opatření budou realizovány podle vývoje epidemiologické situace v ČR. 

 
 „Na prvním místě je pro nás zajištění maximální ochrany zdraví pacientů a personálu, takže budeme 

postupovat s maximální obezřetností. Nechceme nic unáhlit. Situaci budeme průběžně vyhodnocovat a 

operativně řešit,“ dodal Petr Polouček.  
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