VNITŘNÍ PRAVIDLA
POSTUP PRO REALIZACI VYCHÁZEK UŽIVATELŮ
DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „PETRKLÍČ“
s platností od 16.12. 2020

Dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 14.12.2020 č.1325, o změně krizového opatření, se ruší zákaz
vycházení mimo objekt a areál uživatelům Domova se zvláštním režimem „Petrklíč“, a to od 16.12.2020 za
podmínek určených v těchto pravidlech.
Vycházka uživatele do 6ti hodin
1. Vycházka do 6ti hodin bude umožněna bez následné preventivní karantény uživatele.
2. Uživatel po dobu vycházky používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95, po celou dobu dodržuje
důslednou hygienu a dezinfekci rukou a vyhýbá se většímu kolektivu.
3. Po dobu 14ti dnů bude u uživatele zvýšen dohled nad zdravotním stavem, zejména sledování
příznaků onemocnění COVID – 19. V případě výskytu příznaků se uživatel neprodleně podrobí
antigennímu POC testu.
4. V případě podezření na onemocnění COVID – 19 je uživatel neprodleně umístěn do preventivní
karantény.
5. V případě, že antigenní test POC vyjde pozitivní – je uživatel okamžitě umístěn do ostré izolace
a následně se postupuje dle pokynů Krajské hygienické stanice.
Vycházka uživatele nad 6 hodin
1. Uživatel po dobu vycházky používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95, po celou dobu dodržuje
důslednou hygienu a dezinfekci rukou a vyhýbá se většímu kolektivu.
2. Uživatel po ukončení vycházky bude umístěn do ostré izolace po dobu 7 dnů.
3. Prvnímu antigennímu POC testu se uživatel podrobí 3. den od vycházky a druhému testu 7. den od
vycházky, v případě dvou negativních testů tímto dnem končí izolace.
Postup při vycházce uživatele
1. Vycházku uživatele je třeba předem telefonicky objednat u sociálního pracovníka Domova. Telefonní
kontakty jsou stejné, jako v případě rezervace návštěvy.
2. Doprovázející osoba a uživatel vyplní se zaměstnancem Domova formulář Záznam o vycházce
uživatele mimo PZSS, ve kterém se mimo jiné uživatel i doprovázející osoba seznámí
s bezpečnostními opatřeními, které snižují riziko nákazy onemocněním COVID – 19 a podpisem
tohoto formuláře se zavazují je dodržovat. [1].
3. Domov uživateli na vycházku poskytne respirátor třídy FFP2 nebo KN95 a uživatel bude po dobu
vycházky ochrannou pomůcku používat.
4. Doprovod uživatele a další osoby, které přijdou do kontaktu s uživatelem rovněž používají respirátor
třídy FFP2 nebo KN95. Tyto pomůcky již nedostávají od zaměstnance Domova.
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5. Každý uživatel bez ohledu na dobu trvání vycházky je povinen používat respirátor FFP2 nebo KN95
a mít jej i při návratu do PZSS. Pokud uživatel nedodrží pravidla používání respirátoru, je
automaticky umístěn do preventivní karantény a podrobí se antigennímu testování obdobným
způsobem jako uživatelé při vycházce nad 6 hodin.
6. Doprovázející osoba vyčká příchodu uživatele u hlavního vstupu do Domova, nevstupuje do objektu.
Doprovod je povinen již v areálu Domova používat respirátor FFP2 nebo KN95.
Postup, kdy není možné izolovat uživatele v samostatných pokojích
1. Situace, při kterých je nutné uzavřít celé pokoje, patra nebo celý Domov do preventivní karantény či
ostré izolace:
a. kapacity izolovaných lůžek jsou zaplněny
− V takovém případě je izolován celý pokoj včetně spolubydlících uživatele, který se vrátil
z vycházky.
− Spolubydlící jsou povinni dodržovat podmínky preventivní karantény či ostré izolace po
celou dobu jako uživatel, který se vrátil z vycházky.
− V případě, že se v rámci pokoje v preventivní karanténě či izolaci nebudou vyskytovat u
uživatelů příznaky onemocnění a u uživatele navráceného z vycházky nevyjde pozitivní
výsledek z antigenního POC testu, nebudou preventivně spolubydlící testováni.
b. uživatel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen dodržet izolaci v pokoji
− V takovém případě dojde k izolaci celého patra či Domova (dle individuální situace) za
stejných podmínek jako v případě bodu a.
Všeobecná pravidla
1. Žádáme uživatele a rodinné příslušníky, aby po dobu vycházky dodržovali bezpečnostní pravidla
pro snížení rizika nákazy onemocněním COVID – 19 a zamezili tak možnosti nákazy v Domově.
2. Preventivní karanténa a ostrá izolace se řídí samostatnými Vnitřními pravidly – IZOLACE
(KARANTÉNA) Z DŮVODU RIZIKA NEMOCI COVID – 19.
3. Po dobu, kdy je uživatel v preventivní karanténě nebo ostré izolaci nemá povolené návštěvy
v Domově.

Přílohy:
[1]

formulář – Záznam o vycházce uživatele mimo PZSS
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V Plzni dne:
Zpracoval:

18.12.2020
Helena
Kurcová

Kurcová Helena, vedoucí útvaru DZR „Petrklíč“

Bc. Zvoníková Iveta, sociální pracovník DZR „Petrklíč“

Schválil:

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
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