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Příkaz ředitele 1/22 

Preventivní opatření k zabránění šíření nákazy Covid19 

- při výskytu onemocnění v budově DPSP 

 

Platnost od: 14.7.2022 

 

Na vědomí: všem pracovníkům pobytových služeb 

Z příkazu ředitelky Mgr. Petry Kratochvílové dochází s platností od 14.7.2022 na odděleních, kde byl prokázán Covid 

pozitivní klient k těmto opatřením: 

 

1) dvakrát denně budou dezinfikovány pomocí ozónu společné prostory personálu, denní místnosti, a chodby oddělení 
a to v souladu s pravidly pro používání ozonizéru (tj. 10 minut dezinfekce uzavřeného prostoru bez přítomnosti osob + 

40 minut výrazné větrání) – o dezinfekci je vedena evidence, dezinfikována bude i sesterna, je-li také na patře, kde 

byl Covid pozitivní klient, všechny prostory oddělení budou pravidelně větrány,  

 

2) dvakrát denně budou dezinfikovány pomocí rychlé postřikové dezinfekce byty klientů, a to všechna místa dotyku 

(ráno dezinfikují pracovníci úklidu, večer pečovatelky) – PSS vedou o dezinfekci evidenci, 

 

3) personál omezí vzájemný kontakt na denních místnostech, vedoucí provozů organizují svačiny a obědy personálu 

tak, aby se personál stýkal omezeně, pracovníci nosí respirátory, zaměstnanci zasaženého oddělení nechodí na obědy 

do jídelny (včetně pracovníků úklidu),  

 

4) prádlo z oddělení se posílá do prádelny v červených pytlech (aby bylo zřejmé, že se může jednat o infekční prádlo) a 

pracovníci prádelny s ním zachází jako s infekčním prádlem, 

 

5) odpad z oddělení se ukládá do červených pytlů, shromažďuje na oddělení a vyváží se jako infekční (označen, zavázán, 

odnáší se do místností pro zemřelé, odkud jen odváží údržba), inkopomůcky je možné vakuovat,  

 

6) pracovníci zvýšeně sledují zdravotní stav klientů, u osob, jež mají příznaky onemocnění, je proveden antigenní test 

a informován lékař k dalšímu postupu,  

 

7) na oddělení se nekonají skupinové aktivity, klienti nenavštěvují jídelnu, veškerá strava je jim vydávaná na byty a 

stojany s talíři jsou před zasláním do kuchyně dezinfikovány rychlou dezinfekcí, klientům jsou rozdány respirátory 

k jejich ochraně, je jim doporučeno, aby je při pohybu v budově DPSP užívali, klienti mohou opustit budovu,  

 

 

http://www.dpsp.cz/


8) pozitivní klienti jsou izolovaní od ostatních na dobu, co jsou u nich patrné příznaky onemocnění + 3 dny a jsou 

u nich pravidelně prováděny sesterské vizity a nesmí vycházet z bytu, personál vstupuje na byty těchto osob 

s respirátory (po odchodu z bytu vyhodit!) + ochranný plášť/oblek + rukavice (po odchodu z bytu vyhodit!), používá 

dezinfekci, sestry o provedené vizitě provádí zápis, sestry vždy o prokázaném covid pozitivním klientovi informují 
ostatní provozy (zejména kuchyň, úklid), strava je na tyto byty vydávaná v jednorázových krabičkách, úklid má 

vyhrazené pomůcky,  

 

10) není-li to pro žadatele ohrožující, jsou nové příjmy na oddělení s covid pozitivními osobami odkládány,  

 

9) vedoucí provozu bude v pravidelných týdenních intervalech kontrolovat dezinfekci v dávkovačích ve společných 

prostorech budovy a tuto doplňovat,  

 

10) vedoucí přímé péče bude pravidelně kontrolovat počty ochranných pomůcek, antigenních testů a PCR testů na 

skladě a zajišťovat další,  

 

11) dodržování příkazu je pravidelně kontrolováno vedoucími oddělení, vedoucí přímé péče, vedoucí zdravotního 

úseku a ředitelkou, nedodržení může vést k napomenutí a snížení osobního příplatku,   

 

12) návštěvy klientů jsou omezeny dle toho, jak moc je onemocnění na oddělení rozšířeno – omezení buď na středy a 

neděle (14 – 17 hodin), nebo zcela zakázány, 

 

 

datum: 14.7.2022, Mgr. Bc. Petra Kratochvílová, DiS. 


