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Doporučený postup APSS ČR pro případ uvalení karantény na lokalitu 

 nebo zařízení 
17. 3. 2020, Tábor 

 
 
Poskytovatelé sociálních služeb byli již 5. 3. 2020 seznámeni s postupem přípravy na možná vládní 
opatření související s šířením nákazy COVID-19. Řešení případu Domova pro seniory Uničov 
koresponduje s doporučeným postupem APSS ČR.  
 
Nyní víme, že: 

• Uzavření zařízení sociálních služeb do karantény je reálné. 

• Policie ČR postupuje nekompromisně, zajišťuje všechny přístupy do města, lokality, nikoho 
nevpouští. 

• Orgány státní správy, starostové, ani hejtmani nemají postupy, co v takovém případě dělat, nikdo 
takovou situaci řešit nemusel. 

• Zpočátku nefunguje zásobování potravinami, odvoz odpadu. 

• Zaměstnanci spolupracují. 

• Je nutné mít níže uvedenou přípravu. 
 
Příprava na situaci:  

• Připravte seznam zaměstnanců s telefonními čísly (se souhlasem zaměstnance), kteří vyjádří 
ochotu v případě karantény zařízení setrvat v krizové službě 24/7 po dobu 14 dnů; tento seznam 
se v případě uvalení karantény odesílá na krajskou hygienickou stanici k vyjednání seznamu 
personálu potřebného k činnosti sociální služby.  

• Připravte seznam doporučeného vybavení zaměstnanců pro případ setrvání v karanténě, a to 
nejméně na 14 dnů, a tento všem předejte (lůžkoviny, osobní hygiena atd.). 

• Všichni zaměstnanci musí mít kontakt na ředitele nebo pověřenou osobu, aby v případě záchytu 
Policií ČR na hranici karantény mohli vyjednávat o vstupu do lokality. 

• Připravte si plán reorganizace činností služby, využití každého ze zaměstnanců, který zůstane v 
krizové službě, plán redukce základních činností, individuálního plánování, záznamů o poskytování 
služby. 

• Je-li možné sestěhování (prostorová redukce služby, např. z jednolůžkových pokojů dvoulůžkové), 
tento plán si připravte. 

• Připravte si plán, kde a jak budou zaměstnanci v krizové službě nocovat, využijte matrací, gaučů či 
lůžek Hasičského záchranného sboru apod.  

• Mějte krizový jídelníček, pokud budete nuceni improvizovat s nedostatkem potravin. 

• Mějte zásobu potravin na 3 dny. 

• Pečlivě sledujte zásoby zdravotnického materiálu a dezinfekce, shánějte další. 

• Mějte zásobu pytlů pro případ výpadku odvozu odpadu, vyřešte místo, kde budete odpad ukládat.  

• Vyřešte si plán uložení zemřelých pro případ výpadku pohřební služby. 

• Mějte dostatek hotovosti v pokladně organizace. 

• Pro případ, že nakažení ze zařízení nebudou převezeni do zdravotnického zařízení: 
o Mějte plán izolace pro klienty i personál, připravte úplně oddělené prostory. 
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o Minimální vybavení, pokud nemáte roušky, ušijte je z bavlněné látky či perlanu, respirátory 
vyrobte dle návodu ČVUT, improvizujte! 

o Pro ošetřování nemocných mějte pouze jednu určenou skupinu, které dopřejte i ony provizorní 
pomůcky. 


