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ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o koordinaci poskytování sociálních služeb
č. 1/2021

Podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou
ČR dne 26. 2. 2021, ukládám následující opatření směřující ke koordinaci poskytování sociálních služeb:

-

všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem,
domovy pro zdravotně postižené a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle §
44, 48, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) odepřít přístup všem návštěvníkům
uživatelů sociálních služeb, pokud se před zahájením návštěvy nepodrobí POC testu na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 u poskytovatele sociálních služeb, a připustit návštěvu pouze osobě
s negativním výsledkem. Požadavek podrobení se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV2 u poskytovatele sociálních služeb se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před
zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy
prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Podmínky návštěvy jsou dále stanoveny
usnesením Vlády ČR č. 201 ze dne 26. 2 2021,
- poskytovatel výše uvedených služeb je povinen na žádost návštěvy provést POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2.
Náklady na provedení testu u poskytovatele sociálních služeb nese poskytovatel.
Odůvodnění

Libe rec ký k raj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 301
e-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČO: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

Výše uvedené koordinační rozhodnutí hejtmana je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného
odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Libereckého kraje v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.
Poučení
Proti tomuto koordinačnímu rozhodnutí nelze podat odvolání.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 08. 03. 2021.
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