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Zpracováno dne 9. 9. 2020
v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR

STUPEŇ POHOTOVOSTI

0

EPIDEMIOLOGICKÉ KRITÉRIUM
Nulové nebo zanedbatelné riziko.

SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ PRO POBYTOVÁ
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
■ Standardní provoz zařízení v souladu s hygienickými požadavky na provoz pobytových zařízení sociálních služeb.
■ Doporučení nosit roušky (pokud není mimořádným opatřením stanoveno jinak) a používat dezinfekci rukou pro
pracovníky a návštěvy, pro klienty nejsou roušky při pobytu
v zařízení povinné, je jim nabízena dezinfekce rukou.
■ Při opuštění areálu mají klienti k dispozici roušky, případně
respirátory a dezinfekci rukou.
■ Krizová připravenost (poskytovatel sociální služby zajistí zásoby OOPP minimálně na jeden měsíc, vytvoří krizový tým pro
komunikaci – komunikační strategie, zajistí krizovou gramotnost personálu a znalost používání OOPP personálem).
■ Udržování dostatečného personálního zajištění a vytvoření
personální strategie pro všechny barvy semaforu (včetně alternativ, jak zajistit dostatečné personální kapacity, např. i oslovením dobrovolnických programů, vyšších a vysokých škol).
■ V každé uvedené sociální službě určit kontaktní osobu, která
bude mít na starosti proti-epidemiologická opatření.
■ Při rizikovém kontaktu či výskytu COVID pozitivního klienta,
mít připravené vyčleněné prostory a týmy pracovníků přímé
péče s příslušnými personálními opatřeními.
■ Zaměstnanec nahlašuje rizikový kontakt neprodleně zaměstnavateli, který určí, jestli se jedná o nezbytného pracovníka pro zajištění sociálních služeb.
■ V případě nařízení karanténního opatření s možností výkonu práce je nutné dodržovat pravidla dle aktuálně platného
mimořádného opatření týkajícího se organizace a provádění
karantény u poskytovatelů sociálních služeb.
■ Aktivně komunikovat s místně příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví a se zřizovatelem.
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I

EPIDEMIOLOGICKÉ KRITÉRIUM
Výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu.

SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ PRO POBYTOVÁ
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
■ Dodržování opatření ve stupni 0.
■ Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas.
■ U návštěv jsou měřeny teploty (nevpuštění – 37,5 °C a více).
■ Každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku – výše
uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele
v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
■ Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo
v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné
pro tento účel.
■ Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem
s virucidním účinkem.
■ Sledování zdravotního stavu personálu a klientů služeb
včetně pravidelného měření teploty u zaměstnanců a klientů.
■ Zajištění obnovování zásob OOPP.
■ Doporučení zavedení rezervačního systému pro návštěvy.
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II

EPIDEMIOLOGICKÉ KRITÉRIUM
Počínající komunitní přenos v ČR.

SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ PRO POBYTOVÁ
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
■ Dodržování opatření ve stupni 0 a I.
■ Přijímání nových klientů a překlady ze zdravotnických
zařízení pouze s negativním testem po nařízení místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
■ Doporučení realizovat návštěvy jenom ve venkovních
prostorech, pokud to lze (vzhledem k prostoru, počasí).
■ Je-li to vzhledem k dispozici budov a provozů možné,
izolují se jednotlivé provozy tak, aby se pracovní týmy nepotkávaly.
■ Je-li to vzhledem k personálnímu stavu možné, střídat
celé pracovní týmy, případně jednotlivce tak, aby v případě
rozšíření nákazy byl alespoň jeden zaměstnanec provozu
schopen zajistit obsluhu strojů a zařízení.
■ Doporučení klientům neopouštět zařízení až na pohyb
po areálu zařízení.

STUPEŇ VČASNÉ VÝSTRAHY: 4 – 7
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III

EPIDEMIOLOGICKÉ KRITÉRIUM
Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos v ČR.

SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ PRO POBYTOVÁ
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
■ Dodržování opatření ve stupni 0, I. a II.
■ Na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví je vyhlášen zákaz návštěv, vyjma osob v terminálním
stadiu a vyjma návštěv opatrovníků osob omezených ve
svéprávnosti.
■ Personál přímé péče je ve 14denním cyklu testován PCR
testem, po nařízení místně příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.
■ Základní činnosti sociální služby jsou omezeny na poskytnutí ubytování, poskytnutí stravování, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Ostatní základní činnosti mohou být poskytnuty pouze
v nejnutnějším rozsahu.
■ Výjezdy klientů na vyšetření do zdravotnického zařízení
mimo budovu poskytovatele sociální služby jsou omezeny
na akutní případy, či zásadní vyšetření pro zachování života, přičemž klientovi i jeho doprovodu je zajištěna kompletní sada ochranných pomůcek (min. respirátor FFP2,
ochrana těla a hlavy či obuvi, rukavice, desinfekce).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V případě, že sociální služba přijme jakákoliv režimová opatření vždy je nutné vyvažovat mezi oblastí
lidských práv a svobod klientů a mezi ochranou zaměstnanců, případně ostatních klientů. Například v oblasti zamezování návštěv není vhodné návštěvy příbuzných zcela rušit nebo výrazně omezovat nad rámec
mimořádných opatření či nařízení hygienických stanic. Obdobné je tu i u vycházek. Každý občan má právo
na svobodu pohybu i možnost se setkávat se svou rodinou, i za současných podmínek. Myslete i na práva
svých klientů! Pokud si nevíte rady, obraťte se kraj, ve kterém poskytujete své služby nebo kontaktujte
pracovníky MPSV.
Sledujte průběžně informace o mimořádných opatření na webu MPSV a na stránkách Ministerstva
zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/
aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/)
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