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Provoz Denního stacionáře Brumov – Bylnice  
od 13. 7. 2020. 

 
Dle vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 7. 2020 
bude provoz Denního stacionáře Brumov – Bylnice nadále již bez kapacitního 
omezení.  
 
 

 Svoz klientů zajišťuje pracovnice Denního stacionáře, v autě je dezinfekční 
prostředek na dezinfekci rukou pro řidiče i klienta. 

 Po každém výjezdu je auto vyvětráno a vydezinfikovány plochy, kterých se 
osoby dotýkaly.  

 Při prvotním kontaktu (dopravě) anebo vstupu klienta do zařízení je 
pracovníkem, který zajišťuje dopravu nebo přebírá jej od pečujících osob 
zjišťováno, zda klient nevykazuje známky respiračního onemocnění. Také, 
zda někdo z příbuzných není v ochranné karanténě.  

 Pokud nebude poskytnuta přeprava nebo není klient vpuštěn do zařízení z 
důvodu výskytu příznaků, tak je s ním, pečujícími osobami, případně zák. 
zástupci (opatrovníky) vše konzultováno distančně. 

 
Při vstupu je povinné vydezinfikování rukou a dále též během dne průběžně dle 
potřeby; 
 
Pracovníci s respiračním onemocněním nejsou v osobním kontaktu s klienty 
sociálních služeb ani s dalšími spolupracovníky. Zhoršení zdravotního stavu hlásí 
ihned nadřízenému, aby se mohla zajistit náhrada zaměstnance či zajistit případné 
provozní opatření. 
Pracovníci se pokud možno vyhýbají tělesnému kontaktu s klienty. Při kontaktu 
dodržují vzdálenost 1,5 m; 
Při úkonech péče při osobní hygieně uživatele mají pracovníci gumové rukavice a 
roušku. 
Je-li klientovi poskytována pomoc s přípravou stravy, používá pracovník jednorázové 
rukavice.  
Je-li klientovi poskytována pomoc při podávání stravy, používá pracovník 
jednorázové rukavice a roušku. 
Pracovníci uplatňují pravidla setkávání přiměřeně k cílové skupině a konkrétním 
klientům a situacím. 
S klienty pracovníci nesdílejí mobilní telefony, počítače, psací potřeby a další 
předměty.  
Případně je vše po použití vydezinfikováno. 
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Pokyny k provozu Denního stacionáře Brumov - Bylnice 
  
Povoleno je vnášení pouze omyvatelných nebo pratelných pomůcek a vybavení. 
Při vstupuje je viditelně umístěna virucidní dezinfekce rukou pro příchozí a na 
umývadlech v hygienických místnostech jsou umístěny dezinfekční gely na ruce. 
Cvičební pomůcky jsou po každém použití omývány, dezinfikovány nebo jsou  
popsány jmény jako nepřenosné. 
Při aktivizačních činnostech klienti mají své podepsané krabičky nebo složky, kde 
budou psací, výtvarné a pracovní potřeby. 
Prostory Denního stacionáře jsou průběžně větrány. 
Prostory pro WC pracovníků a klientů jsou odděleny. WC klientů jsou dezinfikovány 
po každém použití pracovníkem, který poskytuje klientovi pomoc či asistenci při 
použití WC. WC pracovníků se také dezinfikuje po každém použití. 
V provozu se používají pouze jednorázové papírové ručníky a pří úklidu jednorázové 
hadry a dezinfekční utěrky. 
Dezinfekce povrchů se provádí průběžně, a to zejména na místech s častějším 
dotykem osob – kliky u dveří, zábradlí, vypínače, telefony, klávesnice, stoly aj. 
Používány jsou pouze omyvatelné nebo pratelné pomůcky a vybavení. Při využití 
knih, časopisů, jsou tyto pomůcky odkládány na určené místo, další využití je možné 
až po 48 hodinách. 
Použité ochranné pomůcky jsou odkládány na označeném, k tomu určeném místě.  
 
Tato doporučení a pokyny vstupují v platnost dnem schválení ředitelem Charita 
Valašské Klobouky. 

Trvání do odvolání. 
 
 
Bc. Lenka Šerá 
vedoucí Denního stacionáře Brumov - Bylnice  
 
 
 
 
 
Schválil dne 13. 7. 2020 
Mgr. Tomáš Naňák 
Ředitel Charity Valašské Klobouky  


