Opatření po dobu
nouzového stavu
_______________________________________________________________________________________

1. Dbát zvýšených hygienických opatření – důkladné mytí a dezinfekce rukou
Doporučení zaměstnancům k dezinfekci rukou na recepci:
 při příchodu – nejdříve si dezinfikovat ruce, pak teprve použít čtečku
 při odchodu – nejdříve si dezinfikovat ruce, pak teprve použít čtečku
2. 1x denně provádět plošnou dezinfekci dle stanoveného harmonogramu
3. Každý zaměstnanec se při vstupu do budovy musí podrobit měření
tělesné teploty. Pokud tělesná teplota zaměstnance dosáhne 38 °C, nebude do budovy
vpuštěn. Zaměstnanec má v takovém případě povinnost telefonicky kontaktovat svého
praktického lékaře a řídit se jeho pokyny. O svém zdravotním stavu bude telefonicky
informovat i svého nadřízeného
4. Platí omezení pohybu uživatelů v rámci jednotlivých oddělení, stravování
uživatelů bude zajišťováno na pokojích
5. Platí omezení provozu zaměstnanecké jídelny – zaměstnanci z kanceláří si
vyzvednou jídlo u okénka a odnesou si ho sebou do kanceláře. Zaměstnanci provozu, kteří
nemají vhodné prostory pro konzumaci jídla, mohou sníst oběd v jídelně, avšak u jednoho
stolu by se neměli shlukovat zaměstnanci různých oddělení
6. Používání ústenek – v současné době nemáme jejich dostatečný počet, proto nemůžeme
nařídit jejich plošné používání. V současné době je především nastavena důsledná dezinfekce
rukou a ploch
7. Na recepci je zřízena kniha, ve které se bude evidovat jméno, adresa a
kontakt všech osob, které ze servisních důvodů vstoupí do zařízení , jak
rovněž osoba, kterou navštívili a to z důvodu případného dohledání osob
U rodinných příslušníků, kterým byla povolena výjimka pro návštěvu uživatele (těžký zdravotní
stav v terminálním stádiu), bude kromě jména, adresy a kontaktu evidováno i jméno
navštíveného uživatele
8. Na

webových stránkách jsou aktuální informace pro veřejnost
o současné situaci v Domově
V rámci krizového štábu, který je sestaven z managementu organizace, byla určena kontaktní
osoba, která bude odpovídat na případné dotazy k současné situaci:

Mgr. Helena Waclawiková, vedoucí pro kvalitu a sociální práci, tel. č. 734 645 394. Informace
budou podávány v době od 9,00 hod. do 17,00 hod.
9. Zaměstnanci byli informování, že v případě možného vyhlášení karantény se bude
postupovat dle doporučení Krajské hygienické stanice a zřizovatele – je třeba počítat
s možnými karanténními opatřeními
10. Každý je povinen sledovat aktuální vývoj situace a striktně dodržovat

všechna doporučení. Další informace budou zaměstnancům doplňovány
a předávány průběžně

