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Opatření č. 1
v souvislosti se šířením respiračního onemocnění COVID-19
V návaznosti na šíření virového respiračního onemocnění COVID – 19 (koronavir)
uplatňuje s okamžitou platností zaměstnavatel následující opatření:
Provozní opatření:
1.
a) vstup resp. vjezd do areálu organizace je umožněn pouze zaměstnancům ve směnách,
zdravotní službě a zásobování
b) vstup dalších osob je umožněn pouze po výslovném souhlasu níže uvedených vedoucích
zaměstnanců v návaznosti na účel návštěvy: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí zdravotního
úseku, vedoucí provozního úseku
2.
Na základě usnesení vlády České republiky č. 97/2020 o přijetí krizového opatření se
nařizuje osobám, kterým je poskytována sociální služba v domově pro seniory a domově se
zvláštním režimem zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení.
3.
Obědy v zaměstnanecké jídelně budou zaměstnancům vydávány postupně tak, aby se snížil
počet přítomných (pro zajištění vydání oběda bude čas v jídelně omezen dobou 15minut).
Zaměstnavatel doporučuje zaměstnancům zkrátit čas v jídelně na co nejkratší dobu.
Opatření - změna v poskytování přímé nebo zdravotní péče:
Na základě usnesení vlády České republiky č. 97/2020 o přijetí krizového opatření se
nařizuje poskytovatelům přerušit poskytování sociální služby na základě uzavřené
smlouvy, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a
to po dobu trvání nouzového stavu. Služby se poskytují v nezbytné míře s cílem
zajištění ochrany života a zdraví osob.
1.
a) ruší se poskytování skupinových volnočasových aktivit
b) zdravotní ošetření u specialistů budou zajištěna pouze v nutném případě – rozhoduje
praktický lékař a vedoucí zdravotního úseku. Odborné úkony budou prováděny dle priority a
zdravotního stavu klienta. Doprovody klientů k odborným lékařům budou, když to zdravotní
stav klienta dovolí, přeobjednány.
c) podávání stravy:
• strava bude klientům na budově A domova pro seniory a budově domova se
zvláštním režimem (C) podávána pouze na jejich pokojích
• strava bude klientům na budově D domova pro seniory podávána dle provozních
možností na jejich pokojích nebo pouze v malých skupinách (v počtu maximálně 5
osob) na jídelnách

d) volně přístupné chlebníky na uložení pečiva na jídelnách jsou z hygienických důvodů
odstraněny, toto opatření trvá po dobu 30 dnů
e) nákupy pro klienty budou zajištěny prostřednictvím kantýny v areálu organizace, a to:
• v provozní době kantýny tj. od 9,00- 11,00 h. v pondělí až pátek
• pověřený pracovník přímé péče ve službě jmenovitě sepíše požadavky klienta/ů na
zajištění nákupu
• seznam předá provozovateli kantýny mezi 9,00 - 9,30 hodin
• nákup připraví provozovatel kantýny dle požadavku klientům do balíčku
• připravené balíčky si pracovník přímé péče převezme v čase dle domluvy, avšak
nejpozději do 11,00 hodin
•
dále pracovník přímé péče předá nákupy proti podpisu klientům, podepsané pokladní
doklady předá k vyúčtování
f) zaměstnanci přímé péče sledují zdravotní stav klientů, a v případě, že se objeví příznaky
virového onemocnění (teplota, dušnost, suchý kašel, bolesti kloubů, průjem a další) okamžitě
informují zdravotnický personál
g) volné pokoje na jednotlivých odděleních budou sloužit v případě potřeby jako izolační
pokoje
Povinnosti zaměstnanců:
•

•
•

•
•

zaměstnanci přímé péče (zdravotní úsek, přímá obslužná péče) a další zaměstnanci
organizace při kontaktu s klienty pobytové služby (domov pro seniory, domov se
zvláštním režimem a odlehčovací služba) vždy používají povinně desinfekci,
ústenku (jednorázovou nebo opakovaně použitelnou pratelnou textilní) a
rukavice. Pratelné textilní ústenky zaměstnanci odkládají na místo určené vedoucím
zaměstnancem pro vyprání, desinfekci a opětovné použití.
v případě akutního ohrožení života klienta volá personál RZP s tím, že posádka RZP
bude informována o možném nakažení virem COVID - 19
zaměstnanci sledují svůj zdravotní stav, a v případě, že se objeví příznaky
onemocnění (teplota nad 38 °C, dušnost, suchý kašel, bolesti kloubů, průjem a další),
nahlásí tuto situaci svému zaměstnavateli prostřednictvím svého nadřízeného,
zůstanou doma a telefonicky kontaktují svého lékaře
zaměstnanci ve směně se zdržují pouze na svém pracovišti, pracoviště opouští
pouze v nutných případech zajištění provozu (prádelna, odvoz odpadu, nutný
doprovod klienta, nákup klientům, oběd v jídelně apod.)
zaměstnanci provedou nejméně dvakrát denně (dopoledne a odpoledne) desinfekci
telefonních přístrojů (mobilní telefon a pevná linka)

Doporučení zaměstnancům:
•

zaměstnancům se doporučuje pravidelné pití vlažných nealkoholických nápojů nebo
vody

V Moravské Třebové 16. 3. 2020
Mgr. Milan Janoušek, ředitel

