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Opatření č. 7 
           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: 
 

(upraveno dle mimořádného opatření MZČR) 
 

1. Všem zaměstnancům, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zařízení 

domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb (dále jen 

„poskytovatel sociálních služeb“) služby se nařizuje v případě, že zjistí-li zaměstnanec 

nebo mu bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byl v 

úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, (dále jen 

„rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informoval svého zaměstnavatele (ředitele, 

vedoucí zdravotního úseku) – poskytovatele sociálních služeb. 

 
2.   Poskytovatel sociálních služeb: 

a) v případě, že zjistí, že zaměstnanec měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodne, zda je výkon práce daným 
pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb 
tímto poskytovatelem, 
 
b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních 
služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálních 
nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem nebo má tento pracovník klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví, 
 
c) pokud výkon práce pracovníkem, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo 
sociálních služeb tímto poskytovatelem, zajistit podmínky výkonu práce takovým 
pracovníkem v souladu s pravidly podle bodu 4. Poskytovatel sociálních služeb 
neprodleně informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví. 
 

3. Krajská hygienická stanice: 
 

a) nařídí zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž 
byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), 
karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 
stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění 
šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a karanténě“), 
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b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž 
byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), 
karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto 
karanténní opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka nebo 
pracovníka sociálních služeb podle bodu 4, 
 
c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb bylo 
nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě  
a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena 
poskytovatelem sociálních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní 
opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického pracovníka nebo pracovníka 
sociálních služeb podle bodu 4. 
 

4.   Všem zaměstnancům, kteří měli rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že výkon    
jejich práce je nezbytný pro zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem,  
se nařizuje dodržovat tato pravidla: 

a) pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu nejméně 
10 dnů, 

b) pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele sociálních služeb 
místnost bez přítomnosti jiné osoby, jako poslední, 

c) pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními 
pracovníky a s osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby nebo u nichž nevykonává 
základní činnosti při poskytování sociálních služeb, 

d) pracovník omezí pohyb v zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou 
míru, 

e) pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, v případě výskytu klinických příznaků onemocnění 
COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli 
(ředitel, vedoucí zdravotního úseku), 

f) pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR  
na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4 - 5 dnů od rizikového kontaktu 
a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, 

g) v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může vykonávat práci 
bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí, 

h) v případě pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření se postupuje podle opatření  
k izolaci a karanténě. 

 

           4.1 Pracovník měl rizikový kontakt, výsledek testu není znám 

– pracovník se účastní pracovního procesu, dodržuje bod 4, odstavec a  -  e. 
 

4.2 Pracovník měl rizikový kontakt, výsledek testu  je pozitivní 

– pracovník se účastní pracovního procesu, dodržuje bod 4, odstavec a – h 

 

 

 



 
5. Postup v případě, že sdílíte společnou domácnost s osobou v karanténě  (nemá příznaky, 
výtěr zatím neproběhl, či je negativní a nebo je nemocen): 
 

● Jakmile tuto informaci zjistíte, ihned kontaktujete ředitele, vedoucí zdravotního úseku. 

● Pokud tuto informaci zjistíte v práci, ukončete pracovní úkon. Minimalizujte svůj pohyb 
po zařízení, kontakt s ostatními pracovníky nebo klienty. 

● Telefonicky si přivolejte vedoucí zdravotního úseku či ředitele a vyčkejte nařízení 
pokynů. Kontakty: vrchní sestra 731 615 290, ředitel 731 151 810. 

● Dle aktuální situace budete dovybaveni potřebnými ochrannými prostředky nebo 
odesláni domů. 

● Výsledek vyšetření blízkého sdělte řediteli či vedoucí zdravotního úseku ihned, jak ho 
budete znát a společně domluvíte další postup. 

● V případě, že Váš blízký bude testován negativně, budete vybaveni dalšími 
ochrannými pomůckami a bude Vám umožněn pracovní výkon. 

● V případě, že Váš blízký bude trpět onemocněním COVID 19 – nastupujete  
do karantény a postupuje se viz. výše. 

● Jakoukoliv abnormalitu, nejasnost – ihned řešte s vedoucí zdravotního úseku či 

ředitelem. 

 

Toto opatření vstupuje v platnost dne 25.9.2020 

Zpracovala: Mgr. Eva Stránská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


