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Režimová opatření pro předcházení šíření nákazy COVID-19 

- v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR z 27. 3. 2020 a na to navazující Doporučení 

MZ ČR k opatřením u poskytovatelů pobytových sociálních služeb v prevenci přenosu a 

šíření nemoci COVID-19 

 

 nadále platí zákaz návštěv jak pro rodinné příslušníky, tak pro dobrovolníky 

 je zavedeno maximální omezení pohybu uživatelů po Domově, platí zákaz pobytu ve 

společenských místnostech, jak rovněž zákaz vzájemných návštěv na pokojích 

 nadále jsou zrušeny všechny skupinové aktivity 

 je zrušeno společné stravování uživatelů - stravování je možné pouze ve vlastních 

pokojích 

 při výdeji obědů zaměstnancům je třeba dodržovat dostatečné odstupy. 

V zaměstnanecké jídelně mohou jíst pouze zaměstnanci provozu, kteří ke konzumaci 

jídla nemají odpovídající prostory. I tady platí dodržovat adekvátní odstup, to je 

nesedat si více lidí k jednomu stolu 

 je zavedeno pravidelné měření teploty všem uživatelům 2x denně (ráno a večer). 

Uživatelé s teplotou ≥ 37,5°C budou ihned izolování – platí zde všechna opatření 

jako u nákazy MRSA. Dle denní doby a stavu uživatele bude ihned kontaktován lékař, 

případně bude přivolána rychlá záchranná služba 

 je zavedena každodenní kontrola zdravotního stavu všech uživatelů se zaměřením na 

příznaky respiračního onemocnění nebo na dosud známé možné příznaky nákazy 

COVID-19, tj. rýma, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, bolest v krku  

 je zavedeno měření teploty všem zaměstnancům před příchodem do práce se 

zaměřením na příznaky respiračního onemocnění. Zaměstnancům s teplotou 

≥ 37,0°C nebo s respiračními příznaky nebude umožněn výkon práce a budou 

instruování, aby telefonicky kontaktovali svého praktického lékaře 

 všichni zaměstnanci při příchodu do práce budou dotazováni, zda nepřišli do kontaktu 

s nákazou COVID-19 

 v případě rozvoje příznaků respiračního onemocnění u zaměstnance v průběhu práce 

okamžitě informuje nadřízeného, který mu nařídí opustit pracoviště 

 všichni zaměstnanci musí dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou, nedotýkat se 

obličeje, zejména nosu, úst a očí nemytýma rukama 

 všichni zaměstnanci povinně používají ochranu úst a nosu, a to po celou dobu 

výkonu práce 
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 nadále se provádí zvýšená dezinfekce povrchů se zaměřením zejména na místa 

s častějším dotykem osob – kliky u dveří, vypínače, telefony, stoly, madla, vnější 

části toalet, umývadla. Pokračujeme v každodenní dezinfekci všech místnosti dle již 

dříve nastaveného harmonogramu (pracovny, kanceláře, denní místnosti, chodby, 

šatny…) 

 místnosti je třeba dostatečně větrat, optimálně několikrát denně 

 při manipulaci s kuchyňským nádobím je nutné používat rukavice, nádobí umývat 

s detergenty nebo v myčce 

 při manipulaci s prádlem je nutné používat rukavice a provádět zvýšenou hygienu 

rukou 

 při manipulaci s rukavicemi je třeba dbát na správnou manipulaci s nimi, zejména při 

jejich sundávání 

 v případě, že rodinný příslušník donese balíček pro uživatele, bude už na recepci 

provedena jeho dezinfekce 

 zaměstnanci, kteří nemají doma vlastní dezinfekci na ruce, si mohou na svém 

pracovišti odlít 1 dcl této dezinfekce do přinesené nádobky pro zajištění vlastní 

ochrany při pohybu mimo Domov  

 všichni zaměstnanci při pohybu mimo Domov mají povinnost dodržovat všechna 

doporučení pro ochranu své osoby a pro minimalizování možnosti nákazy. Při použití 

hromadné dopravy, při případné návštěvě úřadů či jiných institucí je nutné pro svou 

ochranu použít jednorázové rukavice, které si zaměstnanec může vyzvednout při 

odchodu z Domova na recepci 

 při kontaktu s uživateli s onemocněním COVID-19 nutno používat adekvátní osobní 

ochranné pracovní prostředky – empír, respirátor FFP2, rukavice, brýle 

 

 

 

 

 

 


