Vážení uživatelé pečovatelské služby
DPS „Penzion“ Polička
Musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní
koronavirem nebo se dostane do styku s COVID 19 nakaženou osobou a bude mu nařízena
karanténa.
Informace o přijatých krizových opatření Vlády ČR, pro řešení vzniklé krizové situace
v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
Vláda ČR nařizuje (mimo jiné)
- všem osobám, (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během
poskytování sociální služby v domácím prostředí, mít ochranu dýchacích cest (nos, ústa), jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s
výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností
- všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat poskytovatele sociální
služby o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném
onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění.
Informace přijímají:
 Irena Smolková, vedoucí pečovatelské služby,
telefon 461 753 122, 730 892 03, email: smolkova@dpspolicka.cz
 Pavel Brandejs, ředitel DPS „Penzion“ Polička,
telefon 461 753 121, 603 836 975, email: reditel@dpspolicka.cz
Jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény
u uživatele, nebo u pracovníků pečovatelské služby
V případě, že pracovník služby přijde do kontaktu s uživatelem s podezřením na virovou
nákazu koronavirem, neprodleně opustí byt a o situaci informuje poskytovatele. Pokud je to
nezbytně nutné, tak s uživatelem komunikuje ze vzdálenosti větší než 2 metry nebo telefonicky,
uživatel i pracovník musí mít ochranu dýchacích cest. Poskytovatel služby neprodleně kontaktuje
místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu, kterým se poskytovatel
nadále řídí.
Po dohodě s hygienickou stanicí může být zaměstnanec odeslán do domácí izolace. Je pak
riziko, že v karanténě skončí i další pracovníci, kteří s tímto zaměstnancem přišli do styku. Následně
budeme muset, dočasně, naši práci omezit, nebo naše pracovníky nahradí dobrovolníci. Žádáme
tedy, aby každý uživatel, u kterého je možnost, že se nakazil, aby neprodleně tuto informaci
oznámil telefonicky do kanceláře vedoucí pečovatelské služby na výše uvedené číslo, abychom
domluvili další postup při poskytování služby a nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku.
V případě, že je uživatel v domácí izolaci, není možné mu poskytnout péči ve
zdravotnickém zařízení a není možné přerušit osobní péči o něj v domácnosti, zajistí sociální služba
ve spolupráci s hygienickou stanicí optimální postup ochrany zaměstnance, určený pro práci
s nakaženými koronavirem.
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Jak bude probíhat poskytování služby uživateli, kterému byla nařízena karanténa
Péče bude poskytována pouze uživatelům, kterým nemůže péči zajistit rodina, a to v nezbytném
rozsahu:
- s uživatelem je projednán způsob poskytování základní péče, zabezpečující pokrývání
potřeb z oblasti života a zdraví. Péče nemůže být poskytována, pokud uživatel
s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání
dezinfekce) nesouhlasí.
- jsou zajišťovány základní terénní úkony – strava – dovoz/donáška obědů a nákupy, nezbytná
osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, nezbytné pochůzky.
- nejsou poskytovány úkony – velký úklid, doprovod, dovoz autem a žádné ambulantní úkony
– koupání v koupelnách DPS „Penzion“ Polička a praní a žehlení prádla v prádelně DPS.
- obědy jsou dováženy v jednorázových, nevratných jídelních boxech (miska s víčkem na
polévku a box na hlavní jídlo (uživatel musí hodnotu boxů platit).
- kde je to možné, je dovoz/donáška obědů prováděno bez kontaktu s uživatelem (výměna
jídelních boxů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy. Na nákupy jsou používány
jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně
s nákupem.
- úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, štít,
rukavice, jednorázový oblek, návleky na boty)
- nasazení roušky vyžadují pracovníci i od uživatelů (je-li to možné s ohledem na jejich stav),
jinak je možno péči neposkytnout. Ideální je, pokud si může uživatel, při vstupu pracovníka
do domácnosti, nasadit roušku novou.
6 pravidel, jak se chránit proti nákaze:
- Myjte si ruce alespoň po dobu 30 sekund.
- Používejte jednorázové papírové kapesníky na smrkání.
- Vyhýbejte se davům, nepodnikejte hromadné návštěvy.
- Noste roušku vždy, když je možnost, že potkáte dalšího člověka.
- Používejte desinfekci nejen na ruce, ale i na věci okolo sebe.
- Vyhýbejte se viditelně nemocným lidem.
Dodržováním těchto pravidel chráníte nejen sebe, ale i své okolí.
Kde získáte další informace:
INFORMAČNÍ LINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO
KRAJE, ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ – 461 535 067, 461 550 581
KRIZOVÁ LINKA PARDUBICKÉHO KRAJE – 602 730 251
Aktuální informace nejdete také na: www.mzcr.cz

Přejeme Vám i Vašim blízkým, ať se Vám koronavirus obloukem vyhne a ať se brzy náš
život vrátí do zajetých kolejí. Přejeme Vám pohodové dny.
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