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Covid-19 - zvýšená ochranná opatření – instrukce pro dárce 

V souladu s šířením onemocnění Covid-19 Vás informujeme o následujících ochranných opatřeních a instrukcích 

pro dárce:  

Před 
návštěvou 
centra 

- K odběru se objednávejte pouze, pokud jste zcela zdraví a bez jakýchkoliv příznaků 
chřipkového onemocnění, nebo pokud jste nebyli v posledních 4 týdnech mimo území ČR, 
nejste v karanténě či v kontaktu s osobou v karanténě/pozitivní na Covid 19 

- Na každou vaši návštěvu dárcovského centra se objednejte přes web, mobilní aplikaci nebo 
telefonicky -> Dárci bez objednávky budou přijati k odběru pouze v případě volné kapacity 

- Přicházejte prosím na přesně dohodnutý termín  ->  Dříve příchozí dárci budou muset počkat 
před dárcovským centrem, pozdě příchozí nebudou přijati k odběru 

- Přicházejte prosím bez doprovodu a bez dětí -> Doprovod ani děti nebudou do centra vpuštěni 
- Před odběrem vypijte doporučené množství tekutin (min. 3 litry denně) 
- K odběru si připravte kromě průkazu dárce také občanský průkaz popř. pas za účelem 

plnohodnotné identifikace 
 

Při vstupu 
do centra 

- Při vstupu každý dárce provede povinnou dezinfekci rukou 
- Vstup do dárcovského centra vám bude umožněn v případě, že se budete chránit vlastní 

rouškou.  
- Nepotřebné oblečení a tašky si následně uložíte do předem vyhrazených skříněk 
- Následně prosím využijte toaletu + umyjte si ruce a opět proveďte dezinfekci rukou 

 

Pobyt na 
recepci 

- Při příjmu na recepci budou provedeny následující preventivní úkony: 
o Kontrola tělesné teploty dárce (< 37 °C) 
o Vyplnění Potvrzení o bezinfekčnosti, které budete mít k dispozici na pultě  
o Podání (ne)šumivé tablety Maxi-Kalz  

- Pobyt dárců v prostorách recepce bude i nadále omezen vzhledem k udržení doporučených 
rozestupů mezi jednotlivými dárci 

- Časopisy budou odstraněny z hygienických důvodů 
 

Během 
odběru 

- Kapacita sálu bude i nadále omezena,  abychom pro vás – naše dárce – zajistili doporučené 
rozestupy mezi jednotlivými dárci 

- Lehátko a manžeta budou po každém dárci vydezinfikovány 
- NOVĚ – Před samotným odběrem obdržíte dle vlastního výběru nápoj, který opět budete 

moci vypít během samotného odběru 
 

Po odběru  - Po ukončení odběru provedeme vyplacení finanční náhrady ve výši 700 Kč za každý úspěšný 
odběr 

- NOVĚ – Každému z vás opět bude nabízena káva. Tuto však budete muset zkonzumovat 
z důvodu platného omezení počtu osob na recepci mimo prostory dárcovského centra  

 

Platnost opatření od: 25. 05. 2020 
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