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Opatření č. 5
v souvislosti se šířením respiračního onemocnění COVID-19
V návaznosti na uvolňování opatření v souvislosti se šířením virového respiračního
onemocnění COVID – 19 (koronavir) uplatňuje zaměstnavatel následující opatření:
Provozní opatření platná od 25. 5. 2020 (není-li uvedeno jinak):
1.
Vstup a výstup do (z) areálu a budov Sociálních služeb osobám (včetně návštěv klientů) je
umožněn za předpokladu splnění stanovených hygienických a dalších podmínek, a to:













vstup a výstup je umožněn pouze hlavním vchodem (přístup ze Svitavské ulice),
vstup a výstup bočním vchodem je umožněn pouze po individuální domluvě se
zaměstnancem recepce (toto ustanovení platí i pro klienty pobytových služeb)
povinnost podstoupení změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem při vstupu
(další postup je upraven Opatřením č. 2 ze dne 23. 3. 2020, které tímto zůstává
v platnosti)
povinnost vyplnění čestného prohlášení na recepci Sociálních služeb (varianta pro
návštěvy a varianta pro ostatní osoby)
povinnost řádně si dezinfikovat ruce při příchodu do budovy a odchodu z budovy (toto
ustanovení platí i pro klienty pobytových služeb)
povinnost používat po celou dobu návštěvy náležitou ochranu nosu a úst
(sterilizovaná rouška, nepoužívaná déle než 2 hodiny nebo respirátor)
pokud je vstup do areálu a budov uskutečněn za účelem návštěvy klientů, je návštěva
umožněna v pracovní dny (pondělí až pátek) v době od 14.00 do 17.00 hodin,
v sobotu, neděli a ve svátek v době od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin
pokud je vstup do areálu a budov uskutečněn za účelem návštěvy klientů, činí
maximální počet návštěvníků dvě osoby u klienta v jednom dni
povinnost dodržovat odstup 2 metrů mezi různými osobami s výjimkou rodinných
příslušníků, pakliže to vnitřní prostory umožňují
povinnost dodržovat stanovené místo pro návštěvu, čímž se rozumí pokoj klienta
nebo venkovní areál Sociálních služeb města Moravská Třebová pro případ návštěv
klientů, případně dodržovat stanovené místo pro služební návštěvu, bez vědomí
personálu se nepohybovat po budovách či areálu Sociálních služeb. Umožní-li to
počasí, je pro návštěvy klientů preferováno využití vnější prostory Sociálních služeb
(zahrada, altán apod.).

2.
Povinnosti zaměstnanců při návštěvě klientů
 po vyplnění čestného prohlášení návštěvou klientů kontaktují zaměstnanci recepce
pracovníky úseku přímé péče a informují je o příchodu návštěvy konkrétního klienta
 po ukončení návštěvních hodin provedou službu konající pracovníci úseku přímé
péče desinfekci exponovaných ploch (kliky, opěrky, otevřené plochy nábytku apod.) a
větrání místnosti, kde proběhla návštěva
3.
Vjezd do areálu organizace bude i nadále (v souladu se zněním Opatření č. 1 ze dne 16. 3.
2020) umožněn pouze zaměstnancům ve směnách, zdravotní službě a zásobování. Vjezd
dalších osob bude umožněn pouze po výslovném a výjimečném souhlasu níže uvedených
vedoucích zaměstnanců v návaznosti na účel návštěvy: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí
zdravotního úseku a vedoucí provozního úseku.
4.
V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 97/2020 o přijetí krizového opatření a
doporučení praktického lékaře Sociálních služeb platí nadále pro osoby, kterým je
poskytována sociální služba v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem zákaz
vycházet mimo objekt či areál zařízení, a to v období od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020.
S platností od 25. 5. 2020 se tento zákaz ruší. Klientům se doporučuje pohyb mimo areál
omezit na nezbytně nutnou dobu.
5.
Nadále zůstává v platnosti bod 6. Opatření č. 3 ze dne 29. 3. 2020 ve smyslu používání
textilních roušek, které klienti používají s ohledem na jejich zdravotní stav (např. vážné
dechové potíže) při pohybu ve společných prostorách. Pracovníci přímé péče ve službě
zajišťují řádné ukládání použitých textilních roušek a jejich distribuci k vyprání a následné
desinfekci.
6.
Ruší se bod 3. Provozních opatření ze dne 16. 3. 2020 týkající se režimu vydávání obědů a
pohybu zaměstnanců v zaměstnanecké jídelně.
Opatření - změna v poskytování přímé nebo zdravotní péče:
1.
a) obnovuje se poskytování skupinových volnočasových aktivit v plné míře (ruší se
ustanovení bodu 4. Provozních opatření ze dne 29. 3. 2020)
b) ruší se omezení pohybu klientů po zařízení, zákaz pobytu na společenských místnostech
a zákaz vzájemných návštěv klientů na pokojích (ustanovení bodu 5. Provozních opatření ze
dne 29. 3. 2020)
c) zdravotní ošetření u specialistů budou zajištěna dle aktuální potřeby klientů, posouzení
důvodu ošetření ze strany praktického lékaře a vedoucího zaměstnance zdravotního úseku
d) ruší se ustanovení bodu 1. písmene c) Opatření č. 1 ze dne 16. 3. 2020 týkající se
podávání stravy, a to tak, že strava bude klientům nadále podávána v režimu platném před
datem 16. 3. 2020, tj. v jídelnách určených k podávání stravy
e) ruší se ustanovení bodu 1. písmene e) Opatření č. 1 ze dne 16. 3. 2020 týkající se
zajištění nákupů pro klienty, a to tak, že nákupy budou klientům nadále zajišťovány v režimu
platném před datem 16. 3. 2020

2.
V plné míře se ruší Opatření č. 4 ze dne 8. 4. 2020, kterým se stanovily bližší podmínky při
návratu klientů z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.
3.
Ostatní ustanovení uvedené v Opatření č. 1 ze dne 16. 3. 2020, Opatření č. 2 ze dne 23. 3.
2020 a Opatření č. 3 ze dne 29. 3. 2020 zůstávají v platnosti.

__________________________________________________________________________
Další podmínky, za nichž jsou poskytovány sociální služby poskytovatele, neupravené
Opatřením organizace se řídí platným Mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem
zdravotnictví ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19.

V Moravské Třebové 21. 5. 2020
Mgr. Milan Janoušek, ředitel

