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Vzhledem

k vývoji

epidemiologické

situace

v souvislosti

s výskytem

onemocnění způsobeným virem COVID – 19 vydává Ministerstvo práce
a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb následující doporučení:


Dle aktuální epidemiologické situace ve vašem regionu zvažte omezení či
úplný zákaz návštěv



Omezte pro své klienty pořádání aktivit a návštěvy akcí, kde je vyšší
koncentrace lidí (např. návštěva divadel, výstav apod.).



Doporučujeme, aby zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb nejezdili
na zahraniční pracovní cesty, kde je výskyt nákazy.



Doporučte i svým klientům, aby necestovali do oblastí, kde je zvýšené
riziko nákazy.



Aktuální informace o onemocnění o epidemii COVID-19 způsobené
koronavirem SARS-CoV-2 a aktuálních doporučení pro občany sledujte na
stránkách Ministerstva zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-saktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Na těchto stránkách naleznete rovněž kontakty na krajské hygienické
stanice.



Podrobné informace o onemocnění jsou zveřejňovány také na stránkách
Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Zde naleznete rovněž informační letáky, které je možné můžete v případě
potřeby využít (např. informace o správné hygieně rukou, informace
o onemocnění a příznacích apod.)



Pracovněprávní sadu informací pro zaměstnavatele a zaměstnance
v souvislosti s koronavirem naleznete na stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ++Koronavirus+a+pracovn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD+souvislosti.pdf/
fb9728ac-3cd0-cdad-2f0b-da7ab6b412cf



V souvislosti

s

výskytem

onemocnění

aktualizujte

bezpečností

a epidemiologické plány ve svých zařízeních a to v návaznosti na plnění
Standardů kvality sociálních služeb (standard č. 14 – Nouzové a havarijní
situace).



Svolejte krizové štáby ve svých zařízeních s cílem zajištění připravenosti,
preventivních opatření a zajištěním provozu v souvislosti s šířením
onemocnění COVID-19. Nastavení krizového plánu v případě, že se bude
nařízena v rámci Vašeho zařízení karanténa.



Poskytovatelům pobytových sociálních služeb, kteří zajišťují pro své klienty
zdravotní péči, doporučujeme kontaktovat ošetřující lékaře, a zajistit pro
své klienty léky a inkontinenční pomůcky na 4 – 6 týdnů (pro případ, že by
byla ve Vašem zařízení nařízená karanténa).



Vytvořte krizový plán pro případ nařízené karantény ve vašem zařízení
(dostatek lůžkovin, spacáky, prostory pro přespání zaměstnanců, apod.).



Pro případ karantény doporučujeme zajistit dostatek hygienických
pomůcek (toaletní papír, dámské hygienické pomůcky, dezinfekční mýdla
apod.) a trvanlivých potravin to na 4 – 6 týdnů a to jak pro klienty, tak pro
zaměstnance.



Zajistěte dostatečné množství dezinfekčních prostředků (dezinfekční
prostředky s virucidním účinkem) a ochranných pomůcek na 4 - 6 týdnů.
V případě, že není možné z důvodů nedostupnosti zajistit ochranné
a dezinfekční pomůcky, tuto skutečnost komunikujte přímo se svými
zřizovateli.



Informujte své zaměstnance a klienty, jak se obecně chránit před
respiračním onemocněním:
o dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem
a vodou,
o pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky
onemocnění dýchacích cest
o používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
o nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
o jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat
pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat,
nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat
ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést
dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na
okolí.



Informujte své zaměstnance, jak postupovat, když se u nich vyskytne
respirační onemocnění (nechodit do práce, kontaktovat ošetřujícího lékaře
apod.).



Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru,
jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu – 724 810 106,
725 191 367.
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