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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 

 
Vážení,   
 
dovolte mi, abych vás informoval o nejnovějších preventivních opatřeních v souvislosti s šířením 
onemocnění COVID-19, platná v naší organizaci od 1. 9. 2020.  
 

1) Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 24. 8. 2020 vydalo mimořádné opatření č. j. MZDR 

15757/2020-31/MIN/KAN, kterým s účinnosti od 1. 9. 2020 do odvolání ZAKAZUJE pohyb 

a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, šátek, 

šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorech staveb, které 

jsou zařízením sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím 

odlehčovací služby v pobytové formě).  

Zákaz se nevztahuje na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní 
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální 
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.   
Úplné znění tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je přílohou č. 1 tohoto 
sdělení.  
 
Ochranné prostředky dýchacích cest používají ve vnitřních prostorách organizace všichni 
zaměstnanci a „návštěvníci“ (opatrovníci, rodinní příslušníci, opraváři, apod.).  
 

2) Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 24. 8. 2020 vydalo mimořádné opatření č. j. MZDR 

15757/2020-32/MIN/KAN, kterým se s účinnosti od 1. 9. 2020 všem pracovníkům v sociálních 

službách izolace ukončuje na základě negativního výsledku RT-PCR testu provedeného nejdříve 

10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 

prokázalo, a současně po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění 

již nevykazuje. V případě pozitivního výsledku testu se provede odběr na opakované vyšetření 

RT-PCR testu za 5 dnů ode dne odběru posledního vzorku posledního pozitivního testu. 

V případě opakovaně pozitivního výsledku RT-PCR testu se provede vyšetření alternativními 

testy. V případě negativního výsledku alternativního testu a absence klinických příznaků 

onemocnění COVID-19 bude tato osoba považována za neinfekční a izolace se ukončí.  

Pracovníkům v sociálních službách se izolace ukončuje na základě negativního výsledku RT-
PCR testu.  
 
Úplné znění tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je přílohou č. 2 tohoto 
sdělení.  
 

3) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dne 28. 8. 2020 

mimořádné opatření č. 22/2020, kterým ruší předchozí opatření spočívající v zákazu příjmu 
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nových osob v zařízeních sociálních služeb, vyjma osob, které předloží lékařské potvrzení o 

absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem.  

 

Nově přijímaní klienti nebudou předkládat lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na 

přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem.  

 

4) Ředitel organizace ruší metodický pokyn k provádění návštěv u klientů Domova pro osoby se 

zdravotním postižením ze dne 25. 5. 2020. Pracovníci v sociálních službách opětovně poučí 

návštěvu o povinnosti nosit ve vnitřních prostorách organizace ochranu dýchacích cest 

(ústenka, rouška) a dodržovat zvýšené hygienické opatření (dezinfekci rukou).  

 

5) Ředitel organizace stanovuje nová pravidla, kterými se organizace řídí při návratu klienta 

z pobytu mimo zařízení, které je delší více jak 24 hodin: 

 

- Opatrovník vyplní „Čestné prohlášení“, které mu předá pracovník v sociálních službách (o 

neexistenci příznaků onemocnění COVID-19 * nebyl v kontaktu s člověkem, kterému byla 

nařízená karanténa * nebyl v místě lokálního ohniska onemocnění COVID-19).  

- Pracovník v sociálních službách informuje opatrovníka a klienta o možnosti dobrovolného 

podrobení se testu (RAPID test) na přítomnost specifických protilátek proti onemocnění 

COVID-19. V případě zájmu, tento test provádí zdravotní sestra. V případě pozitivního 

výsledku RAPID testu bude klient z preventivních důvodů umístěn do karantény, anebo 

klient zůstane v péči opatrovníka, který celou situaci bude řešit individuálně s ošetřujícím 

lékařem a hygienickou stanicí.  

 

6) V organizaci i nadále platí zvýšená hygienická opatření spočívající v:  

- zvýšená dezinfekce ploch a povrchů (provádí pracovníci v sociálních službách a pracovníci 

úklidu minimálně 3x denně),  

- větrání prostor,  

- u vstupů do budov je k dispozici dezinfekce na ruce.  

 

V Hlučíně 31. 8. 2020  
 
Petr Surovka 
ředitel organizace 
 
 
Přílohy:  

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dne 24. 8. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN 

2) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dne 24. 8. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN 

3) Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 28. 

8. 2020, č. j. 22/2020 

4) Čestné prohlášení 
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