
 Dne 17. března 2020 v Písku 

Nemocnice Písek, a.s. přijímá opatření v souvislosti s onemocněním 

COVID-19  

V návaznosti na usnesení Vlády ČR, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z 

důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 

(způsobujícím onemocnění COVID-19) na území České republiky nouzový stav na základě 

Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví o omezení provádění zdravotních 

výkonů plánované péče, vyhlašuje Nemocnice Písek, a.s. následující mimořádná opatření  

 

1) S účinností od 17. 3. 2020 dochází ke zrušení odkladných, neakutních a zbytných 

operací, výkonů a vyšetření, plánovaných na dobu trvání nouzového stavu (tj. do 11. 

4. 2020), u kterých je to medicínsky bezpečné, včetně zastavení objednávání nových 

pacientů k těmto procedurám.  

 

Pacienty, kteří jsou již objednáni, se budeme snažit v maximální možné míře 

telefonicky oslovit a domluvit s nimi jiný možný termín; žádáme současně pacienty, 

kteří telefonicky kontaktováni nebudou (např. z důvodu absence kontaktních údajů 

na ně), aby se aktivně telefonicky spojili s příslušným oddělením, potřebné kontakty 

jsou uvedeny na webových stránkách nemocnice www.nemopisek.cz 

 

Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl 

vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). 

 

Chronicky užívaná medikace bude předepisována lékaři v elektronické podobě po 

předchozí telefonické žádosti pacientů. 

 

2) S účinností od 17. 3. 2020 je vyhlášen plošný zákaz návštěv na všech odděleních. 

Výjimkou je přijatý doprovod hospitalizovaných pacientů Dětského oddělení. 

 

3) S účinností od 17. 3. 2020 vyhlašuje zákaz vstupu do areálu Nemocnice Písek, a.s., 

který se nevztahuje na: 

 Zaměstnance 

 Pacienty vyžadující neodkladnou péči a jejich doprovod 

 Klienty nemocniční lékárny a výdejny zdravotnických potřeb 

 Složky IZS 

 Zásobování nemocnice 

 Servisní firmy a techniky (s vědomím odpovědného pracovníka Nemocnice 
Písek, a.s.) 

 Subjekty v nájemním vztahu (pouze jejich zaměstnanci) 

 Příjem vzorků biologického materiálu a výdeje laboratorní výsledků 

 Poštovní a doručovací služby 

 Firmy zajišťující odvoz nebezpečného odpadu 

 Technické služby  

 Pohřební služby 

http://www.nemopisek.cz/


 Zákazníky prádelny  

 Další individuální výjimky dle rozhodnutí vedení nemocnice 
 

Všem pacientům, klientům a dalším osobám, kteří se budou pohybovat v areálu Nemocnice 

Písek a.s., doporučujeme chránit si ústa a nos a dodržovat odstup alespoň 2 metry. 

Našim pacientům velice děkujeme za pochopení vzniklé situace. Tato opatření přijímáme z 

preventivních důvodů a činíme tak primárně z důvodu ochrany našich pacientů. Případné aktualizace 

tohoto opatření budou zveřejněny na webových stránkách nemocnice. 

 

 


