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Aplikace krizového usnesení Vlády čR ohlednézál<azunávštěv azál<azavycházení
v CSP Vodňany

Úvod
Jedná se o aplikační postup pro usnesení Vlády Českérepubliky ze dne 8. října 2020

č.998,

kdy se zakazují návštěvy u poskýovatele sociálních sluŽeb, konkrétně v zařízeru domova
pro seniory. Dále se jedná o aplikačnípostup pro přijatá usnesení Vlády Českérepubliky ze
dne 12. 10. 2020 s č. j.

oVA

120612020,

kdy se zakazuje vychézet mimo objekt či areál

zaŤízenídomova pro seniory

čhnek 1

Zákaz návštěv
Zákaz návštěv se týká domova pro seniory. Na základě výjimky se mohou uskutečnit
návštěvy u:
o

uživatelůsociiílníchslužeb s omezenou svéprármostí,

a

u uživatelůsociálních sluŽeb se zdravotním postižeďm,

a

u uživatelů,kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace

(posuzuje

s uživatelem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zatízení, nebo
praktický lékď, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog),
u uživatelůsociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelnéhoonemocnění.

Výjimku potwzuje ředitel, nebo jím určená osoba.

Návštěvy jsou povoleny

v

Článek 2
Režim návštěv
počtu nejýše dvou osob u jednoho užtvate|e ve stejný čas,

vyjimky jsou moŽné pouze

v

odůvodněných případech' např. když navštěvujícíosoba

potřebuje podporu a doprovod

o

U náyštěv jsou měřeny teploty (nevpuštění _ 37,5 oC

a

více),
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.

KaŽdá osoba navštělujícíuživatele je dotazovéna na symptomy onemocnění
COVID-19,
(podepisuje čestnéprohlášení),

o

Pokud je to možné,návštěvy probíhají ve venkormích prostorách zařízení (zahtada,
terasa apod.),

o V
s

o

částech budovy nebo pokojích, které jsou

v

karanténě (suspektní klienti, klienti

potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné(kromě qijimek)'

Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou
dezinfikovat ruce.

čunek3

Zákaz vycházení

Zákazvychéaení platí pro uŽivatele domova pro seniory.

Zákazvycházeú

.
.

se netýká situací, kdy je nutné: '

abv uživatel navštívil lékaře či zdravotnické zařízeni,

abY se účastniljednrání soudů či dalších institucí veřejné správy, kde je vyžaďována
účastosoby, nazékladě jiných právních předpisů,

.

kdy by tímto opatřením mělo dojít k závažnému ohroŽení života a zdtaví uživatelů
sociálních služeb, což naplňuje

i

ustanovení $ 31 odst'

4 zákona č. 24012000

Sb.,

krizového zákona, ve znění pozdějšíchpředpisů,

o

a zdravotní stav vyžaduje pravidelné
kdyby došlo tímto opatřením k závažné zdravotní újmě uŽivatele

jedná se zejména o situace, kdy psychický
vychazky nebo

(např. vychazky do přírody

z

důvodu úzkostných stavů uživatele nebo návštěva

u svých blíil<ých z důvodu pocitů izolace v zaŤízeni sociálních služeb). Výjimku
z důvodu psychického stavu a zdravotní stalrr posuzuje s uživatelem praktický lékař,
nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, ato ve spolupráci se sociálním pracovníkem

a dalšímizaměstnanci. Udělení výjimky potvrzuje ředitel nebo jím pověřená osoba.
Zekupvychžneni se nevztahuj e na areáI zařízení (zahrada, dvur, atd...).
Tento vnitřní předpis nabyváúčinnosti dnem 9.Ťijna2020.

Ve Vodňanech dne 8.řýna2020
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