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Pokyn k vycházkám klientů mimo areál domova pro seniory, domova
se zvláštním režimem
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření
se nařizuje poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona
č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se
zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení,
ve kterém je poskytována sociální služby, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny podmínky:
▪
▪
▪
▪
▪

Klienti (rodiny klientů) jsou vyzváni, aby oznámili čas návratu klienta z vycházky do zařízení.
Klienti (rodiny klientů) jsou informováni o preventivních opatřeních viz níže.
Evidenci odchodu a příchodu klientů vedou pracovnice recepce.
Pracovnice recepce vyzve klienta, aby si při návratu ponechal respirátor FFP2 nebo KN95
a provedl dezinfekci rukou. Dále klienta upozorní, že musí setrvat na pokoji.
Návrat klienta z vycházky, pracovnice recepce oznámí všeobecné sestře a pracovnici přímé
péče ve službě.

Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn
do oddělených prostor (do izolace) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní
POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno
v případě negativních výsledků obou testů.
Oddělené prostory: klient je umístěn na jednolůžkový pokoj. Je-li klient ubytován na dvoulůžkovém
pokoji, v případě volné kapacity, je po dobu karantény na jiném volném pokoji. Pokud nelze zajistit
jednolůžkový pokoj, oddělíme pokoj paravanem – oba klienti se nacházejí v kohortě a je tak k nim
přistupováno. Z pokoje klient nevychází – dodržuje bezpečnost pro ostatní klienty
a pracovníky, při vstupu pracovníků do pokoje je vyzván, aby použil ochranu úst a nosu, nejlépe použití
respirátoru FFP2 nebo KN95.
Pokoj je označen: „KARANTÉNA“ nebo „ ZVÝŠENÁ HYGIENA“.
Veškeré špinavé prádlo, materiál, nádobí, odpad je z tohoto pokoje považován za infekční a podle toho
je s ním tak nakládáno.
U východu z pokoje jsou umístěny obaly na špinavé prádlo, odpad, nádoby na dekontaminaci příborů
a nádobí – klient po dobu testů POC používá vyčleněné nádobí a příbor.
Vstup do pokoje je pracovníkům povolen pouze v nutných případech a to s použitím OOPP (respirátor
FFP2, 2 x rukavice, štít, zástěra nebo ochranný covid. plášť – dle pracovních činností).
Před pokojem jsou umístěny: jednorázové rukavice, pláště, zástěry, dezinfekce na ruce.
Pracovníci jsou povinni zajistit činnosti viz výše (sledovat možné příznaky onemocnění COVID-19), vést
záznamy o stavu klienta a další záznamy dle standardů.
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Pracovník přímé péče:
▪ Požádá klienta o setrvání na pokoji, předá mu potřebné informace (ústně, písemně).
▪ Informuje klienta o povinnosti použít ochranu úst a nosu (roušku nebo respirátor FFP2, KN95)
při vstupu do pokoje kteréhokoli pracovníka.
▪ Při pečovatelských činnostech u klienta sleduje možné změny zdrav. stavu, zejména kašel,
dušnost. Tyto změny hlásí všeobecné sestře.
Všeobecná sestra po příchodu klienta, maximálně do 6 hodin, není-li hlášena změna zdrav. stavu
klienta:
▪ Zajistí kontrolu fyziologických funkcí: TT, SaO2, Dech, sleduje možné příznaky COVID-19,
zejména kašel, respirační obtíže, následně vše zaznamená do zdrav. dokumentace.
▪ Další kontroly zdrav. stavu (kašel, respirační poruchy) jsou prováděny během následných
ošetřovatelských činností (podávání léčiv, převazy apod.), kdy všeobecná sestra dále
monitoruje TT, SaO2, včetně záznamu do zdrav. dokumentace.
▪ Do 72 hodin po návratu z vycházky je u klienta proveden POC test. Naměřené hodnoty
a výsledek testu je zaznamenán do zdrav. dokumentace. V případě pozitivního výsledku, je
nutné zajistit konzultaci lékaře. V případě negativního výsledku, postupujeme dle doporučení
a POC test za další 3 až 4 dny je nutné opakovat.
▪ Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
▪ Dle výsledku testu jsou u klienta zrušeny či zpřísněny karanténní opatření, viz „Pokyny
pro období COVIDOVÉ ze dne 30. 10. 2020“.
Závěr:
▪ KLIENT NEOPOUŠTÍ POKOJ – DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ PRO OSTATNÍ KLIENTY
A ZAMĚSTNANCE JE PRIORITOU.
▪ MIMO POKOJ KLIENT VŽDY DODRŽUJE 3R (rouška, ruce, rozestup).

Poznámka:
Mezi obvyklé příznaky onemocnění COVID-19 patří: Teplota 37,3°C a více, kašel,
obtíže s dýcháním, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, ztráta čichu / chuti,
únava, průjem, nevolnost, rýma ( Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz).

22. 12. 2020

Mgr. Eva Stránská

2

