Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

METODICKÝ POKYN KE ZPŮSOBU REALIZACE NÁVŠTĚV NA ODDĚLENÍ ODLEHČOVACÍ
POBYTOVÉ SLUŽBY OD 08. ČERVNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
• Návštěvy na oddělení odlehčovací pobytové služby se řídí Mimořádným
opatřením MZ ze dne 06. června 2021, které je účinné ode dne 08. června 2021
• U uživatelů odlehčovací pobytové služby lze připustit pouze za podmínky, že
osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:
-

-

-

-

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží o provedeném
očkování certifikát, přičemž u očkování uplynulo:
✓ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla
aplikována druhá dávka,
✓ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla
aplikována druhá dávka, nebo
✓ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného
jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním
výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo
čestným prohlášením, nebo
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-

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo
potvrzením školy.

• Poskytovatel odlehčovací pobytové služby nemá vlastní zdravotnický personál
a nemůže tak realizovat POC test přímo před provedením návštěvy u uživatele.
• Za účelem provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 se
mohou zájemci obracet na tato odběrová místa v rámci Ostravy:
-

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., Zálužanského 1192/15, 703 84,
Ostrava-Vítkovice, tel. kontakt: 607079071
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52, Ostrava – Poruba,
tel. kontakt: 703 168 466
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská
Ostrava, tel. kontakt: +420596200226
Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Nemocniční 898/20a, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, tel. kontakt: 596194877
IFCOR Ostrava Svinov, Peterkova 105, Ostrava Svinov, tel. Kontakt: 608043756
EUC klinika Ostrava a.s., Opavská 962/39, Ostrava, tel. kontakt: 733246314
Spadia Lab, a.s. Ostrava, Lechowiczova 2970/6, 702 00 Moravská Ostrava a
Přívoz, Tel. kontakt: 724299109

• Doklad o absolvování RT-PCR vyšetření či POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2, doklad (event. čestné prohlášení) o testování v zaměstnání či škole,
doklad o prodělané nákaze či certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování předkládá návštěva před vstupem na oddělení
odlehčovací pobytové služby buď sociálnímu pracovníkovi v jeho kanceláři
(vstup C, 1.patro, kancelář č. 19), pokud je přítomen. Během jeho nepřítomnosti
předkládá návštěva doklad přímo pečovatelce.
• Preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování, provede navštěvující osoba před vstupem na
oddělení za přítomnosti pracovníka v sociálních službách, event. v kanceláři
sociálního pracovníka.
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Režimová opatření
• Návštěvy musí užívat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu.
• Při vstupu a odchodu na/z oddělení si budou návštěvy dezinfikovat ruce.
Dezinfekční prostředek je nachystán hned za vstupními dveřmi.
• Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho
uživatele ve stejném čase.
• Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující
osoba potřebuje podporu a doprovod.
• Každá navštěvující osoba bude před vstupem na oddělení dotazována na
symptomy koronavirové nákazy a vyplní dotazník o bezinfekčnosti (viz. Příloha
č. 1). Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které jsou
omezeny na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce
nebo opatrovník.
• Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud bude mít
navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude
návštěva zakázána.
• Za příznivého počasí je doporučeno realizovat návštěvu ve venkovních
prostorách – za tímto účelem je možno použít altánek v zahradě, který je
z oddělení volně přístupný.
• Návštěvy u lůžka na dvoulůžkovém pokoji budou koordinovány tak, aby se na
pokoji nemísily návštěvy jednotlivých uživatelů (jeden uživatel s návštěvou
zůstane na pokoji, druhý uživatel s návštěvou se přesune do společenské
místnosti).
• Během návštěvy je nutno dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými
osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi
uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v
odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
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• Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce
prostředkem s virucidním účinkem.
• Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) bude provedeno větrání užité
místnosti či pokoje.
• Všichni zaměstnanci, uživatelé služby a příchozí návštěvy mají povinnost se
s tímto metodickým postupem seznámit.
Připravili:

Mgr. Kateřina Pokludová, metodik kvality sociálních služeb
Mgr. Darina Kolková, vedoucí oddělení sociálních služeb

Schválil:

Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí

Metodický pokyn ke způsobu realizace návštěv na oddělení odlehčovací pobytové
služby byl schválen dne 08. 06. 2021 vedoucím odboru sociálních věcí ÚMOb Slezská
Ostrava, na základě plné moci udělené Radou městského obvodu Slezská Ostrava ze
dne 13.06.2016, pod č. usnesení 2018/RMOb-Sle/1418/39 a účinnosti nabývá ke dni
08. 06. 2021.

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Příloha č. 1 Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
pro účely provedení návštěvy rodinného příslušníka na oddělení odlehčovací
pobytové služby
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………………………………….
Jméno navštíveného: ………………………………………………………………..

Prohlašuji, že:
•

aktuálně nemám ani jsem v posledních 14 dnech neměl/a příznaky infekce COVD-19, tj.
zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu.

•

jsem ve 14 dnech před vstupem na oddělení nepřišel/nepřišla do styku s osobou nemocnou
tímto infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mne či jinému příslušníku
rodiny žijícímu se mnou ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.

•

jsem byl seznámen s aktuálním Metodickým pokynem ke způsobu realizace návštěv na
oddělení odlehčovací pobytové služby. Metodický pokyn je k dispozici na vstupních dveřích
oddělení odlehčovací pobytové služby a na webových stránkách poskytovatele služby:
www.slezska.ostrava.cz .

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

Datum: ……………………………………………….

Podpis: ……………………………………………….

