Centrum pečovatelské služby Frýdek–Místek, příspěvková organizace,
Zámecká 1266, 738 01 Frýdek–Místek
DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH PRAVIDEL
O PODMÍNKY, KTERÉ UPŘESŇUJÍ REALIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CDS
DOMOVINKA, J. LADY 1791, FRÝDEK-MÍSTEK V MIMOŘÁDNÉM REŽIMU
A PŘI ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE
ŠÍŘENÍM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19. Podmínky se upravují podle
aktuální epidemiologické situace a s ohledem na opatření přijatá kompetentními
institucemi.
Základním předpokladem poskytnutí sociální služby je, že uživatel je zdráv, tedy
nevykazuje známky žádného onemocnění, ani rýmy, kašle, teploty nad 37,5 °C,
dušnosti, bolesti kloubů, průjmu a dalších.
Rozsah služby
• Sociální služba může být poskytována kratší dobu, může být změněný počet dní,
kdy bude uživatel CDS Domovinku navštěvovat, nebo může dojít k omezení
poskytovaných úkonů.
• Uživatel se dobrovolně rozhodne, zda v době mimořádného režimu bude CDS
navštěvovat. Přihlíží i k tomu, zda patří do rizikové skupiny. Uživatelům, kteří
do CDS nenastoupí, se po dobu mimořádného režimu nepočítá půlroční lhůta
pro ukončení sociální služby z důvodu nevyužívání služby.
• Jednání s rodinou (pečujícími, opatrovníky) uživatele a se zájemci o službu
probíhají převážně telefonicky, e-mailem nebo mimo prostory CDS.
• Noví uživatelé budou přijímáni podle vývoje epidemiologické situace.
Příchod do CDS
• Nový uživatel, nebo uživatel, který službu v CDS od 22.6.2020 neobnovil,
odevzdá při nástupu do CDS „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění“.
• Uživatel, který soc. službu přerušil na dobu delší než 4 týdny, bude před
nástupem dotazován, zda v posledních 14 dnech neměl symptomy onemocnění
nebo rizikový kontakt (kontakt s osobou s příznaky, v karanténě nebo pozitivní).
• Uživatele přebírá pracovník Centra, který uživateli změří tělesnou teplotu
bezkontaktním teploměrem.
• Čas příchodu je plánovaný postupně – tak, aby se uživatelé různých skupin u
vchodu nesetkávali.

• Doprovod (např. rodina) uživatele do vnitřních prostor CDS nevstupuje.
Doprovázející musí mít stanovené ochranné prostředky dýchacích cest.
• Po vstupu do budovy si uživatel vydezinfikuje ruce.
• V šatně se převlékají max. 3 osoby, které dodržují stanovené rozestupy.
Pracovník v šatně dohlíží.
Doprava autem CDS
• Do a ze zařízení jsou najednou dopravováni 2 uživatelé, max. 3.
• Uživatele přebírá pracovník Centra, který uživateli změří tělesnou teplotu
bezkontaktním teploměrem.
• Auto je pravidelně větráno a dezinfikováno dezinfekčními prostředky a ozónem.
Organizace dne
• Uživatelé jsou rozděleni do skupin, které se nemění (= setkávají se stále titíž
uživatelé). Počet skupiny závisí na velikosti prostor zařízení, kde tráví den.
• Každý uživatel má vyhrazeno své místo k sezení.
• Při aktivitách i odpočinku budou mezi uživateli dodržovány stanovené
rozestupy. Aktivity mimo prostory CDS závisí na aktuální epidemiologické
situaci a platných nařízení oprávněných institucí.
• Místnosti budou pravidelně větrány, min. 1x za hodinu po dobu 10 minut.
• Tělesná teplota se měří uživatelům i po obědě.
Stravování
• Před každým jídlem si uživatel myje ruce mýdlem a dezinfekčním prostředkem.
• V jídelně nebo jiných prostorách, kde je podávaný oběd, jsou mezi uživateli
dodrženy stanovené rozestupy.
• V případě, že si uživatel oběd neodebral a ze soc. služby se odhlásil z důvodu
podezření na nemoc, z důvodu karantény, pozitivního testu, zajistíme rozvoz
oběda v jednorázových nevratných obalech a předáme ho bezkontaktně
(zavoláme uživateli telefonem, zazvoníme u vchodu, že má oběd za dveřmi
bytu.)
Odchod z CDS
• Čas odchodu je plánovaný postupně – tak, aby se uživatelé různých skupin u
vchodu nesetkávali.
• V šatně se převlékají max. 3 osoby, které dodržují stanovené rozestupy.
Pracovník v šatně dohlíží.
• Pracovnice předává uživatele určené osobě, která jej vyzvedává. Tato osoba do

vnitřních prostor CDS nevstupuje, musí používat stanovené ochranné prostředky
dýchacích cest.
Používání ochranných prostředků dýchacích cest
• Uživatelé jsou povinni nosit stanovené ochranné prostředky dýchacích cest.
Osoby, kterých se tato povinnost netýká, jsou uvedeny v platném přijatém
opatření.
• Uživatelé používají vlastní ochranné prostředky dýchacích cest. Podle typu ochr.
prostředku a délky pobytu si jej uživatel bude měnit. (Např. respirátor nemění,
bavlněnou roušku mění co 4 hodiny.)
Dezinfekce a hygiena
• Zvýšená pozornost je věnována dodržování hygieny a dezinfekci různých ploch,
předmětů a WC. Kontroluje se a provádí v průběhu dne i na jeho konci.
• Prostředky k dezinfekci rukou jsou uživatelům dostupné.
• Uživatelé jsou seznámeni s pravidly prevence nemoci.
• Omezení osobního vzájemného kontaktu uživatelů (podávání rukou, objímání,
rozdávání jídla apod.).
Poučení
• Uživatel, který neodevzdá vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“, nebude
do CDS Domovinka vpuštěný.
• Pokud byla uživateli změřena při příchodu tělesná teplota 37,5 0C a výš, nebo
vykazoval jiný z příznaků virového infekčního onemocnění, nebude do CDS
Domovinka vpuštěný.
• Pokud se příznaky virového infekčního onemocnění objevily během pobytu
v CDS a nebyla přivolána rychlá záchranná pomoc, bude rodina (pečující,
opatrovník) vyzván k odvozu uživatele v co nejkratším čase, popř. bude domů
přepravený pracovníkem CDS.
• Uživatel (rodina, pečující, opatrovník) je povinen vedení CDS oznámit, že
uživatel nebo osoby, které s ním žijí v domácnosti, vykazují příznaky
onemocnění COVID-19 nebo byli na nemoc pozitivně testovaní nebo jim byla
nařízena karanténa. Sociální služba nebude v těchto případech poskytována.
• Uživatel, který obnovuje soc. službu po době delší než 4 týdny a měl před dnem
nástupu v posledních 14 dnech symptomy onemocnění nebo rizikový kontakt,
nebude CDS po dobu 10 dní od rizikového kontaktu navštěvovat.

Aktivizační činnost na dálku
• Po dobu mimořádného režimu bude uživatelům, kteří sociální službu
nevyužívají, protože jsou v rizikové skupině nebo mají nařízenou karanténu,
zprostředkována aktivizační činnost na dálku (budou zasílány pracovní listy
prostřednictvím e-mailu, vhozením do schránky).

Toto doplnění vnitřních pravidel je platné do odvolání.

Podpis uživatele (zákonného zástupce): ____________________________________

Dne: __________________________
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Schválila Bc. Eliška Adamová, ředitelka CPS FM, p. o.

