Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace
Polní 252/1, 682 01 Vyškov

Příkaz ředitelky č. 5.1/2020 k provozu služeb Denního stacionáře
Ředitelka Sociálních služeb Vyškov stanovila pravidla pro provoz Denního stacionáře, který je otevřen od pondělí
25. 5. 2020 v časovém rozmezí 6. 30 až 16. 30 hod. dle nasmlouvaných časových úseků.

Informace pro uživatele Denního stacionáře (DS) a jejich opatrovníky, doprovázející osoby
 Před prvním příchodem nebo po delší nepřítomnosti/nemoc podepíše uživatel nebo opatrovník Čestné prohlášení a předá
ho sociální pracovnici.
 Před cestou do DS zhodnoťte zdravotní stav uživatele, a pokud bude projevovat jakékoli příznaky Covid - 19,
zatelefonujte na 517 333 910 a ohlaste tuto informaci.
 K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava, náhlá ztráta
chuti a čichu, případně jiný příznak akutní infekce dýchacích cest.
 Pokud se u vchodu do DS nachází jiná osoba, vyčkejte, než odejde a následně můžete přijít ke dveřím.
 Před vstupními dveřmi je doprovodná osoba povinna mít nasazenou ochranu nosu a úst (rouška, šátek či jiné
zabezpečení).
 Po zazvonění přijde pracovník ke vstupním dveřím, kde změří teplotu uživateli a zhodnotí jeho zdravotní stav.
 V případě teploty 37.0 °C a vyšší nebo zhoršeného zdravotního stavu nebude uživateli povolen vstup.
 Vstoupit do DS je povoleno pouze uživatelům. Doprovázející osobě není povolen vstup do zařízení. Uživatel bude
předán a vyzvednut u vstupních dveří. Je tedy vhodné nahlásit přesný čas odchodu tak, aby byl uživatel na danou dobu
nachystán k odchodu.
 U vstupu si uživatel desinfikuje ruce a přejde do šatny, kde se dle možností převleče a přezuje do domácí obuvi a opět
se provede desinfekce/omytí rukou. Uživatelům na invalidním vozíku budou desinfikovány ruce, madla vozíku
a očištěna kola v prostorech šatny. Následně bude odcházet do vyhrazeného prostoru pro následné aktivity v DS.
 Je stanoven zákaz nošení vlastních pomůcek (hračky, knihy…), které není možné desinfikovat (plyšové hračky).
 Při všech aktivitách v prostorách DS budou dodržována nařízená hygienická opatření z důvodu zajištění bezpečnosti
přítomných uživatelů a pracovníků.
 Z důvodu bezpečnosti a hygienických opatření bude omezen výkon některých nabízených aktivit v DS. Vše do odvolání.
 Provoz DS bude zajištěn a uzpůsoben k zachování bezpečnosti a zdraví všech uživatelů a pracovníků v DS.

Každý uživatel si do stacionáře přinese:






vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení“ – při prvním nástupu nebo po delší
nepřítomnosti/nemoci do zařízení DS
dvě roušky a dva sáčky, které bude mít umístěny ve své osobní skřínce
tři ručníky na výměnu (přinesou ti uživatelé, kteří čerpají službu celý týden)
dva ručníky na výměnu (přinesou ti uživatelé, kteří čerpají službu třikrát do týdne a méně)
náhradní oblečení na výměnu, které bude uloženo v osobní skřínce uživatele

Zhoršení zdravotního stavu
Pokud uživatel začne vykazovat známky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid -19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, zánět spojivek, bolesti břicha, „covidové prsty“ či jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest), musí být umístěn do předem připravené samostatné místnosti, budou kontaktováni
opatrovníci k okamžitému vyzvednutí uživatele. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Hygienická opatření se mohou průběžně měnit podle aktuálních doporučení epidemiologů.

V případě zjištění, že se u uživatele projeví příznaky virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebo se uživatel setkal s osobou
léčící se na COVID-19 nebo osobou nacházející se v karanténě, zatelefonujte na 517 333 910
a ohlaste tuto informaci.
Ve Vyškově, dne 3. 7. 2020

Mgr. Dana Indráková, v. r.

