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VOD
Doporu en

postup je aplika ním postupem pro usnesení Vlády

eské

republiky ze dne. 21. prosince 2020 . 1370, kter se t ká ukon ení zákazu
vycházení osob, kter m jsou poskytovány sociální slu by podle § 49 a § 50
zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis ,
(domovy pro seniory, domovy se zvlá tním re imem) mimo objekt

i areál

za ízení, ve kterém jim je poskytována sociální slu ba dle usnesení vlády ze
dne 12. íjna 2020

. 1029. Dále je aplika ním postupem pro stanovení

podmínek pro umo n ní pobytu mimo za ízení (mimo objekt nebo areál
za ízení). Cílem tohoto postupu je umo nit kontakt u ivatel slu eb s blízk mi
v co nejv t í intenzit a zárove minimalizovat riziko nákazy a onemocn ní.
Jedním ze základních v chodisek zru ení zákazu vycházení je fakt, e trvající
zákaz opou t ní za ízení má negativní dopady na psychick

a tím rovn

zdravotní stav u ivatel slu eb Toto usnesení zárove ru í ode dne 22. 12.
usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 . 1325, vyhlá ené pod . 532/2020
Sb., o zm n krizového opat ení. V praxi to znamená, e u ka dého opu t ní
za ízení i areálu ze strany klienta, a to i kdy opu t ní trvá mén ne 6 hodin,
je nutné poté u ivatele odd lit od ostatních z d vodu sní ení rizika p enosu
nákazy.
Je tak t eba vycházet z toho, e nadále z stávají nejd le it j ími preventivními
opat eními,

tj

stanovená

hygienicko-protiepidemická

opat ení

p ed

onemocn ním COVID-19 a stanovená organiza ní a protiepidemická opat ení.
Poskytovatel má v co nejvy

í mí e vést u ivatele, náv t vy i zam stnance

k jejich dodr ování.
PRAVIDLA PRO VYCH ZEN ZE ZA ZEN
Obecná pravidla pro pohyb mimo za ízení poskytovatele definuje mimo ádné
opat ení MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN. Toto opat ení stanoví povinnost nosit
ochranné prost edky nosu a úst. Odkaz na toto opat ení je zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-doodvolani.pdf.
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Klienti za ízení jsou p i pohybu mimo areál za ízení povinni pou ívat respirátor
alespo t ídy FFP2 nebo KN95 bez v dechového ventilu. Zaji t ní respirátoru
nebo jiné ochrany d chacích cest není povinností poskytovatele, av ak
poskytovatel m
dar , p ípadn

e poskytnout tuto ochranu ze sv ch zdroj , ze sponzorsk ch
m

e po adovat úhradu ve v

i nákupní ceny. Zárove

nemohou vyu ít respirátory dodané na základ

se

MO ze Státních hmotn ch

rezerv.
Z tohoto opat ení vypl vají v jimky, kde se nemusí pou ívat ochrana d chacích
cest. Jedná se nap . dle odst. I. odst. 1, písm. a) o bydli t a místo ubytování.
Pro tento postup se místem ubytování myslí vnit ní prostory, kde je klient se
sv mi blízk mi v dob

vycházky . Zárove

toto opat ení definuje v jimku

z povinnosti no ení ochrany d chacích cest v bod II., odst. 2 písm. l, e klient
v e zmín n ch sociálních slu eb nemusí pou ívat ochranné prost edky
d chacích cest v za ízeních sociálních slu eb. Tato v jimka se nevztahuje na
prostory mimo areál poskytovatele.
Pro ú ely tohoto doporu eného postupu se rozumí
pobytem mimo za ízení jakékoliv opu t ní za ízení sociálních slu eb
Klienti za ízení domova pro seniory i domov se zvlá tním re imem a jejich
blízcí musí b t prokazateln

seznámeni s podmínkami návratu do pobytové

sociální slu by v as p ed vyjednáváním pobytu mimo za ízení. Takté

tyto

informace musí b t zve ejn ny pro ve ejnost.
V p ípad

po adavku klienta na pobyt mimo za ízení musí b t klient a jeho

rodina prokazateln

seznámeni v as o následn ch opat eních spojen ch

s návratem do za ízení. Klient bezprost edn
za ízení
v jednol

bude

ubytován

v odd ln ch

po návratu z pobytu mimo
prostorách.

Je-li

ubytován

kovém pokoji, je tento pova ován za odd ln prostor. Pokoje jsou

z eteln ozna eny, klient informován, personál je pou en a dále se postupuje
podle mimo ádného opat ení MZ R

. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN,

kter m se stanoví
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lenit prostor s l
jejich a

ko ou kapacitou pro odd len osob, jim jsou

en ch posk to

n

slu b "), u kter ch se prok
podle pot eb

dra otn nebo soci ln slu b (d le jen
alo onemocn n COVID-19, a to operati n

olan aktu ln epidemiologickou situac , a ajistit, ab

tyto prostory byl

eteln o na en ,

ajistit person ln

abe pe en pro chod a posk to

me en m prostoru podle bodu 1, a ajistit, ab
p ich

ej

do st ku s osobami, kter m jsou

n slu eb

e

am stnanci, kte
jejich

a

en ch

posk to

n slu b a u kter ch b lo prok

nep ich

eli do kontaktu s jin mi am stnanci a osobami pob aj c mi

v jejich

a

en ch,

posk to atele umo

pokud

to

no onemocn n COVID- 19,

person ln

abe pe en

dan ho

uje .

Podrobn ji upravuje postup pro tzv. COVID zóny Doporu en postup MPSV .
7.
Do 72 hodin po návratu musí b t klientovi provedeno preventivní vy et ení na
stanovení p ítomnosti antigenu viru SARS_CoV_2 prost ednictvím POC
antigenních test proveden ch zdravotnick m pracovníkem poskytovatele nebo
smluvn

zaji t n m. Provedení POC antigenního testu je doporu eno u

asymptomatick ch klient

s ohledem na délku pobytu mimo za ízení

poskytovatele, zejména u krat ích vycházek (24-48 hod), ne d íve ne 2-3 den
po návratu a tento test zopakovat za dal í 3-4 dny s ohledem na
pravd podobnost zachycení po ínající infekce. Odd lení klienta od ostatních je
ukon eno v p ípad negativních v sledk obou test , celkem tedy trvá 6 7 dn .
Pakli e je v sledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá
p íznaky onemocn ní COVID-19, je tato skute nost oznámena praktickému
léka i k vy ádání konfirma ního testu. V p ípad , e klient vykazuje p íznaky
onemocn ní, m

e b t POC antigenní test proveden d íve, a klient je v p ípad

pozitivního v sledku testu izolován.
Provedení POC antigenních test klient m z d vodu umo n ní pobytu mimo
za ízení nelze hradit z ve ejného zdravotního poji t ní, poskytovatel vy ádá
kompenzaci náklad

v dota ním titulu vyhlá eném MPSV nebo stanoví

provád ní testu vnit ním p edpisem jako fakultativní innost a úhradu náklad
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vy ádá na klientovi. V p ípad

v skytu p íznak

onemocn ní COVID-19 se

postupuje dle aktuáln platn ch mimo ádn ch opat ení, kde je stanoven zp sob
i úhrada laboratorních vy et ení. V sledky antigenních test se zapisují do ISIN.
V

e uvedené je platné po dobu nouzového stavu, nebo není-li v mimo ádn ch

opat eních uvedeno jinak.
Z V R
Je z ejmé,

e nelze p ijít s ádn m univerzálním postupem, kter by zcela

vylou il nákazu u u ivatel sociálních slu eb, co se potvrdilo i b hem zákazu
vycházení. V kontextu v ech zku eností a zejména s ohledem na dlouhou dobu
trvající zákaz, kter negativn p sobí na psychiku u ivatel a jejich blízk ch, je
jednozna né, e tento zákaz ji nadále není udr iteln . Z tohoto d vodu bylo
rozhodnuto o jeho zru ení. Vzhledem ke komunitnímu í ení nákazy je v ak
nezbytné, aby ka dé za ízení sociálních slu eb dle sv ch mo ností nastavilo
organiza ní a protiepidemická opat ení pro vycházky a pobyt mimo za ízení,
s nimi seznámí u ivatele sociálních slu eb i jejich osoby blízké (t etí osoby).
Pravidla by m la obsahovat pou ení o základních opat eních pro vylou ení
rizikového kontaktu.
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