
Informace - COVID-19 

  

Porodní asistentky při kontaktu se ženou odeberou informace ohledně důvodu jejího 

příchodu a také informace ke zjištění podezření na covid-19 (respirační potíže, kašel, 

horečka, kontakt s osobou, u které byla prokázána infekce COVID-19, pobyt v rizikových 

oblastech). 

Pokud žena neguje podezření na nákazu koronavirem, probíhá standardní příjem k 

hospitalizaci. 

Pokud pacientka udává potíže ve smyslu podezření na COVID-19 nebo přichází s již 

potvrzenou pozitivitou, je izolována v k tomu určené místnosti a bude určen další postup 

podle rozhodnutí lékaře GPO eventuálně lékaře infekčního oddělení.  

U maminek před plánovaným císařským řezem vyžadujeme výsledek PCR vyšetření na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 (ne starší než 72 hodin), který si zajistí samy na libovolném 

odběrném místě, nebo je možné PCR test podstoupit na ambulanci porodního sálu po 

předchozí domluvě s personálem porodnické ambulance.  

Prosíme všechny budoucí maminky, aby se vybavily do porodnice několika respirátory. 

Doporučujeme, aby je nosily po celou dobu hospitalizace. Dále žádáme o maximální 

dodržování důsledné hygieny rukou během hospitalizace. Všechny pokoje jsou vybaveny 

dezinfekčními prostředky na ruce. 

Maminky s potvrzeným onemocněním COVID-19 budou po porodu umístěny na izolačním 

pokoji stanice šestinedělí společně s novorozencem, pokud to zdravotní stav matky a 

novorozence dovolí. Ošetřování matky i dítěte bude probíhat podle epidemiologických 

pravidel pro covid pozitivní pacienty. Pro tyto matky platí absolutní zákaz návštěv po 

dobu pobytu na oddělení. 

  

V návaznosti na epidemiologickou situaci je od 1. 6. 2021 režim návštěv na 

porodnické části Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a.s. upraven následovně: 

 Maximálně 2 osoby na 15 minut  

 Návštěva hospitalizované pacientky je umožněna, pokud je navštěvující osoba bez 

příznaků onemocnění COVID-19 či jiných respiračních onemocnění a při příchodu 

předloží jakýkoliv z uvedených dokladů:  

1. Negativní antigenní či PCR test SARS CoV-2 ne starší 48 hodin 

2. Doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech  

3. Doklad o očkování proti COVID-19 pokud  

a) od aplikace samotné první dávky v případě dvoudávkového 

schématu uplynulo 22 až 90 dní, nebo  

b) pokud byla aplikována druhá dávka očkovací látky a od aplikace 

první dávky uplynulo 22 dní až 9 měsíců, nebo  

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 

 Během návštěvy používejte respirátor FFP2 / KN95 

 Umyjte si ruce nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce. 

 

Testování je možné podstoupit na odběrovém místě nemocnice výhradně po předchozím 

objednání na www.nemcb.cz 

 

Ubytování osoby blízké na jednolůžkovém pokoji společně s matkou dítěte je 

povolené za stejných podmínek, které jsou uvedené pro návštěvy.   

Přítomnost doprovodu u porodu je možná, maximálně v počtu 2 osob. Režim 

přítomnosti doprovázejících osob při porodu je umožněn za podmínek:  

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním 

zařízením,  

http://www.nemcb.cz/


-  bude zamezen doprovázejících osob s ostatními rodičkami,  

-  doprovázející osoby se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo 

boxu, 

-  doprovázející osoby mají tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemají 

příznaky onemocnění COVOD-19 (kašel, rýma, dušnost, bolest v krku nebo bolesti svalů) 

- doprovázející osoby před vstupem na porodní sál předloží jakýkoliv z uvedených 

dokladů:  

1. Negativní antigenní či PCR test SARS CoV-2 ne starší 48 hodin (pokud nemáte 

doklad o provedeném testu, provede antigenní test ihned při vstupu na porodní 

sál náš zdravotník)  

2. Doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech  

3. Doklad o očkování proti COVID-19 pokud  

a) od aplikace samotné první dávky v případě dvoudávkového 

schématu uplynulo 22 až 90 dní, nebo  

b) pokud byla aplikována druhá dávka očkovací látky a od aplikace 

první dávky uplynulo 22 dní až 9 měsíců, nebo  

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 

 

Osoba, která splní některou z uvedených podmínek, může být doprovázející osobou u 

porodu za podmínky, že po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení používá 

ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný 

prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 

příslušných norem (např. FFP2, KN95).  

  

Děkujeme za pochopení! 

  

 


