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Opatření č. 3
v souvislosti se šířením respiračního onemocnění COVID-19
V návaznosti na pokračování šíření virového respiračního onemocnění COVID – 19
(koronavir) uplatňuje s okamžitou platností zaměstnavatel následující opatření:
Provozní opatření:
1.
a) od 29. 3. 2020 bude všem klientům pravidelně 2x denně měřena teplota, a to v ranním
(8:30-9:30) a večerním režimu (15:30 – 16:30) s využitím bezkontaktních teploměrů.
Vzhledem k technické nepřesnosti měření bezkontaktními teploměry bude v případě zjištění
zvýšené teploty nad 37°C nebo hodnoty blížících se této úrovni uskutečněno další měření
pomocí lihového teploměru pro zjištění přesnější tělesné teploty klienta. Měřením dle tohoto
ustanovení jsou z důvodu provozní a časové náročnosti pověřeni pracovníci zdravotního
úseku a pracovníci přímé péče ve službě. Měřením za pomoci lihového teploměru pro
zjištění přesnější zjištění tělesné teploty klienta jsou pověřeni pracovníci zdravotního úseku.
c) všichni klienti sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem jsou
povinni se měření tělesné teploty podrobit
2.
Postup při naměření tělesné teploty u klienta 37,5 °C a více:
klient, kterému bude naměřena při kontrolním měření tělesná teplota 37,5°C nebo vyšší
bude, dle doporučení MPSV ČR (Doporučený postup č. 6/2020 ze dne 28. 3. 2020) umístěn
na izolační pokoj. Dále bude postupováno dle pokynů ošetřujícího lékaře nebo orgánů
hygienické služby.
3. Pracovníci zdravotního úseku provádí každodenní kontrolu zdravotního stavu všech
klientů se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění nebo dosud známých možných
příznaků nákazy COVID-19 (rýma, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, bolesti v krku).
4. Až do odvolání jsou zrušeny všechny skupinové aktivity klientů.
5. V maximální možné míře je omezen pohyb klientů po zařízení, platí zákaz pobytu na
společenských místnostech a zákaz vzájemných návštěv klientů na pokojích. Kontrolou
tohoto ustanovení jsou pověřeni pracovníci zdravotního úseku a úseku přímé péče.
6. Klienti pobytových služeb jsou vybaveni textilními rouškami, které používají s ohledem na
jejich zdravotní stav (např. vážné dechové potíže) při nutném pohybu ve společných
prostorách. Pracovníci přímé péče ve službě zajišťují řádné ukládání použitých textilních
roušek a jejich distribuci k vyprání a následné desinfekci.
7. Vedoucí pracovníci provádí kontrolu používání ochrany úst a nosu svých podřízených
zaměstnanců po celou pracovní dobu.

8. V případě vozidla užívaného pro služební účely (včetně každodenního užívání vozidla
pečovatelskou službou) nařizuje zaměstnavatel používání prostředků ochrany úst a nosu
rouškou, jsou-li ve vozidle přítomny nejméně dvě osoby.
Organizační opatření:
1. Poskytovatel vyčlení kapacitu pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy
COVID-19. Předpokládaná kapacita pro izolaci činí nejméně dvacet lůžek. Prostory budou na
budově A domova pro seniory vyčleněny ze společenské místnosti (A3), na budově D
domova pro seniory vyčleněny z volných pokojů č. 123, 137 a 211 a na budově domova se
zvláštním režimem z volného pokoje č. 225.
2. Zaměstnavatel informuje všechny zaměstnance o případném výskytu suspektního nebo
potvrzeného případu COVID-19 v zařízení.
3. Zaměstnavatel zajistí zaměstnancům prostřednictvím video ukázky instruktáž týkající se
řádného používání osobních ochranných prostředků.

V Moravské Třebové 29. 3. 2020
Mgr. Milan Janoušek, ředitel

