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Zápis z porady krizového štábu organizace ze dne 15. 2. 2021 
 
Přítomni: Petr Surovka, Michal Potocký, Lucie Pohlová, Elena Hlavsová, Petra Malcová, Jaroslava 
Hutníčková, Ludvík Mráz 

 
Program: 

1) Nouzový stav v České republice 
2) Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
3) Omezení návštěv 
4) Pravidla návštěv ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením 
5) Vycházky klientů 
6) Pobyt klientů mimo pobytovou službu 
7) Antigenní testování pracovníků v sociálních službách   
8) Nařízení Krajské hygienické stanice v Ostravě č. 30/2020 
9) Preventivní hygienická opatření 

 
AD 1) NOUZOVÝ STAV   
 
Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu Koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky NOUZOVÝ 
STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů.  
 

AD 2) ZABEZPEČENÍ A ORGANIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PO DOBU TRVÁNÍ 
NOUZOVÉHO STAVU (platí od 15. 02. 2021)  
 
Vláda České republiky s účinností od 16. 02. 2021 od 00:00 hodin do 28. 02. 2021 do 23:59 hodin 
nařídila:  

- poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené 
smlouvy a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu 
trvání nouzového stavu;  

- poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění 
ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na 
registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení 
poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání nouzového stavu. 

 

AD 3) OMEZENÍ NÁVŠTĚV 
 
Vláda České republiky dne 14. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 131 týkající se omezení návštěv klientů 
u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. 
Klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením se toto omezení netýká. Nicméně s ohledem na 
vývoj epidemiologické situace organizace Fontána stanovila PRAVIDLA NÁVŠTĚV klientů v pobytové 
službě Domov pro osoby se zdravotním postižením.  
 

AD 4) PRAVIDLA NÁVŠTĚV VE SLUŽBĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
 
Návštěvy klientů jsou povoleny za níže uvedených podmínek:  



 

Fontána, příspěvková organizace 
Celní 409/3 

748 01 Hlučín 

 
 

  

- Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše 2 osob u jednoho klienta ve stejný čas (výjimky jsou možné 
pouze v odůvodněných případech, o kterých rozhoduje sociální pracovnice).  

- U návštěv jsou měřeny teploty (návštěva se neumožní v případě, kdy naměřená hodnota je vyšší 
než 37,5 stupňů). Měření tělesné teploty zajistí pracovník v sociálních službách.  

- Každá osoba navštěvující klienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 a podepisuje 
Čestné prohlášení. Zajistí pracovník v sociálních službách.  

- Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách organizace (zahrada, terasa), 
v místnosti vyčleněné pro tento účel (tzn. ve VILCE) nebo na pokoji.  

- Poskytovatel provádí sledování zdravotního stavu všech osob v organizaci, tj. klientů, zaměstnanců, 
návštěv a dalších vstupujících osob.  

- Počet cizích osob (návštěvníků) je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem 
odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází.  

- Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.  

- V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné.  

- Návštěvy musí mít respirátor FFP2 a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat 
ruce. Pokud návštěva nemá vlastní respirátor, bude jí bezplatně poskytnut pracovníkem v sociálních 
službách. Zajistí pracovník v sociálních službách. 

- Je zajištěné dodržování odstupů minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných 
návštěvníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi klientem na lůžku a návštěvou na kratší vzdálenost je 
možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.  

- Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem 
s virucidním účinkem.  

- Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje. Zajistí 
pracovník v sociálních službách. 

- Návštěvám se bezplatně poskytne jednorázový návštěvnický plášť a návleky na obuv. Zajistí 
pracovník v sociálních službách. 

 

S platností od 25. 1. 2021 ředitel organizace rozhodl o nutnosti předložení negativního testu na 

Covid-19 formou RT-PCR, nebo POC (antigenního) testu, který nebude starší než 48 hodin, u všech 

návštěv v DOZP. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy 

prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad. Toto nařízení se týká opatrovníků, rodinných 

příslušníků i jiných osob vstupujících do DOZP.  

 

Antigenní test je možné si nechat zdarma provést zdravotnickým personálem v naší 

organizaci.  

AD 5) VYCHÁZKY KLIENTŮ  
 
Vláda České republiky dne 14. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 132 týkající se vycházky klientů mimo 
objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba. Toto opatření se týká klientů  
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Vycházka je možná za splnění těchto podmínek:  
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- vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do 
oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC 
test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny, umístění do oddělených prostor bude ukončeno 
v případě negativních výsledků obou testů,  

- klient sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.  
 
Klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením se toto opatření netýká. Nicméně s ohledem na 
vývoj epidemiologické situace organizace Fontána stanovila PRAVIDLA VYCHÁZEK klientů služby 
Domov pro osoby se zdravotním postižením mimo objekt nebo areál zařízení:  

- vycházka je možná v doprovodu pracovníka nebo opatrovníka (rodinného příslušníka), 
v odůvodněných případech je vycházka možná také bez doprovodu,  

- klient používá v průběhu vycházky respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který mu organizace 
poskytne zdarma,  

- pracovníci sledují zdravotní stav klienta po návratu zpět z vycházky, zejména v následujících 
dnech sledují možné příznaky onemocnění Covid-19    

 
AD 6) POBYT KLIENTŮ MIMO POBYTOVOU SLUŽBU  
 
Pobyt klientů mimo pobytovou službu upravují mimo jiné PRAVIDLA VYCHÁZEK. Tato pravidla se 
uplatní vždy, pokud vycházka (pobyt mimo pobytovou službu) netrvá přes noc.  
 
V případě, že klient pobývá mimo pobytovou službu přes noc, uplatní se vždy následující pravidlo:  

-  klient bude vždy bezprostředně po návratu zpět do pobytové sociální služby umístěn do 
oddělených prostor,  

- do 72 hodin od ukončení pobytu mimo pobytovou sociální službu mu bude proveden první 
antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny,  

- umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.   

 
AD 7) ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 
Vláda České republiky dne 14. 2. 2021 přijala mimořádné opatření č. j. MZDR/2020-13/MIN/KAN 
týkající se antigenního testování pracovníků v sociálních službách. Antigenní testování pracovníků 
v sociálních službách již není vázáno na dobu trvání nouzového stavu, ale bude se provádět do 
ODVOLÁNÍ.  
 
Všichni zaměstnanci mají povinnost se podrobit antigennímu testu. 
 
V  případě, že výsledek preventivního vyšetření POC antigenním testem je:  

- pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, je zaměstnanec považován za osobu s probíhajícím onemocněním 
COVID 19, bez prodlení přeruší výkon práce, oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli, opustí 
místo pracoviště a telefonicky kontaktuje  poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství k určení dalšího postupu,  

- pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec nemá klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení 
přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR zaměstnanec bez prodlení přeruší výkon práce, 
oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli, opustí místo pracoviště a telefonicky kontaktuje 
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poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího 
postupu,  

- negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení 
přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR zaměstnanec bez prodlení přeruší výkon práce, 
oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli, opustí místo pracoviště a telefonicky kontaktuje 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího 
postupu. 

 
AD 8) NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE V OSTRAVĚ Č. 30/2020 
 
Toto nařízení nařizuje na území celého Moravskoslezského kraje (do odvolání): 

- zákaz přijmu nových uživatelů do zařízení sociálních služeb (mimo jiné v domovech pro osoby 
se zdravotním postižením) a v zákazu započetí výkonu práce nových zaměstnanců a osob 
podílejících se na chodu těchto zařízení, s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o 
absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 
4 dny nebo osob bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního 
testu (POC Ag)  s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin.  

- zákazu příjmu uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí (např. z hospitalizace) po více než 
120 hodinách zpět do sociálních služeb (mimo jiné domovů pro osoby se zdravotním 
postižením) s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na 
přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 2 dny nebo osob bez 
klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag)  
s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin. 

 
Zákaz příjmu se nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19, a které absolvovaly izolaci 
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZČR a zároveň u nich neuplynulo více 
než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.  

 
AD 9) PREVENTIVNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
 

- všichni zaměstnanci organizace používají při práci respirátor třídy FFP2,  
- zvýšená hygiena (mytí a dezinfekce rukou),  
- zvýšená četnost provádění dezinfekce ploch a povrchů (platí pro všechny zaměstnance),  
- zvýšené větrání místností (platí pro všechny zaměstnance), 
- v případě, že se necítím dobře, informuji o této skutečnosti svého vedoucího, s kterým řeším 

další postup.  
 
 
V Hlučíně 16. 2. 2021 
 
 
 

Petr Surovka 
ředitel organizace 


