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I. Převzetí uživatele proběhne před vstupními dveřmi denního stacionáře a stejným způsobem 

proběhne jeho předání doprovodu. Uživatelé hned provedou dezinfekci rukou. 

 

II. Uživatel nesmí vykazovat příznaky respiračního onemocnění. Rodinní příslušníci a uživatelé, 

pozorně sledují svůj zdravotní stav a chovají se odpovědně. 

 

III. Prostory a místnosti denního stacionáře jsou dostatečně a průběžně větrány. Pokud počasí 

dovolí, trávíme čas venku na zahradě, v přilehlém parku anebo na procházce.  Zaměstnanci jsou 

povinni nosit na procházce s uživateli roušku a stejně tak uživatelé, kteří ji snesou. Na procházku 

po okolí se vydávají maximálně v počtu 6 osob. Vyhýbáme se místům, kde se shlukují lidé 

(nákupní střediska, návštěvy akcí apod.) a nenavštěvujeme kavárny, cukrárny. Stejně tak je do 

odvolání zrušeno externí zajištění činností jako arteterapie, canisterapie a muzikoterapie. 

 

IV. V rámci možností a dle individuálních schopností uživatelů se snažíme o zachování rozestupů 

(během různých činností, při jídle apod.). 

 
V. V průběhu dne zaměstnanci dohlížejí na dodržování hygieny rukou uživatelů. Jsou používány 

pouze jednorázové papírové ručníky. 

 

VI. Probíhá průběžná a zvýšená dezinfekce prostor denního stacionáře, převážně míst častějšího 

dotyku osob – kliky u dveří, vypínače, stoly apod. 

 
VII. Zaměstnanci nosí ve vnitřních prostorech respirátory. V případě potřeby používají rukavice, mají 

k dispozici ochranné brýle či obličejové štíty. Dodržují hygienu rukou, provádí průběžnou 

dezinfekci povrchů a předmětů používaných při kontaktu s uživateli. Jakékoliv změny svého 

zdravotního stavu hlásí vedoucí zařízení. Stejně tak hlásí jakékoliv změny zdravotního stavu 

uživatelů v průběhu poskytované služby sociální péče vedoucí oddělení přímé péče, sociální 

pracovnici a vedoucí zařízení.  

VIII. Uživatelé nejsou povinni nosit roušku pouze v případě, že ji nesnesou kvůli svému zdravotnímu 
stavu (astma, chronická rýma) či mají poruchu intelektu, autistického spektra, kognitivní poruchu 
nebo závažnou alteraci duševního stavu, a jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržovat nošení ochranných prostředků dýchacích cest. 
 

IX. V případě podezření na virovou nákazu bude uživatel izolován v místnosti, kde bude zajištěno 

větrání a následně bude kontaktován jeho obvodní lékař (zajistí rodinný příslušník, osoba blízká) 

či místně příslušná krajská hygienická stanice pro určení dalšího postupu.  

 
X. Zaměstnanci kavárny Slunečnice jsou povinni nosit respirátory a stejně tak dodržují stejná 

preventivní pravidla výše uvedena. Uživatelé obsluhující v kavárně Slunečnice nevykonávají 

sociálně-aktivizační činnost do odvolání, resp. dle dalšího vývoje epidemiologické situace. 
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XI. Vstup do zařízení je umožněn osobám (údržba, servis, obchodní jednání, sociální šetření aj.) po 

zjištění aktuálního zdravotního stavu (měření tělesné teploty a dotazování na symptomy 

onemocnění COVID-19). Všechny tyto osoby jsou povinny provést dezinfekci rukou, nosit 

ochranné prostředky dýchacích cest. Místnost po sociálním šetření je vždy vydezinfikována a 

vyvětrána. V případě sociálního šetření nebudou zatím mít zájemci možnost prohlédnout si 

prostory denního stacionáře.  

 
XII. Preventivní opatření se mohou průběžně měnit s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 

4. 1. 2021 
 

 


