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1. Základní informace 
 

Dokument obsahuje souhrn informací a základních pracovních postupů v případě pandemického 

ohrožení nákazou. Dokument určuje základní postupy nutné k zajištění provozu zařízení 

v případě nákazy a nařízené karantény.  

 

1.1 Charakteristika viru COVID – 19 

Koronoviry patří do skupiny obalených RNA virů, které vyvolávají onemocnění respiračního 

a trávicího traktu u lidí i zvířat. Inkubační doba viru COVID-19 je mezi 2 až 14 dny. Pokud se 

osoba cítí dobře po 14 dnech od kontaktu s osobou, u níž byl koronavirus COVID-19 potvrzen, 

nebyla nakažena. 

 

Následující symptomy se mohou projevit do 14 dní od kontaktu s osobou nakaženou 

onemocněním 

COVID-19:2 

 kašel; 

 obtížné dýchání; 

 horečka; 

 bolest svalů; 

 únava. 

K přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, 

kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě 

kontaminovanými sekrety infikovaného člověka. 

 

  



 

 

 

2. Prevence šíření nákazy 

 
V souvislosti s šířením možné nákazy jsou v naší organizaci zavedena pro všechny zaměstnance 

tato preventivní opatření: 

1) Zákaz návštěv v celém zařízení. 

2) Zvýšená frekvence a koncentrace desinfekčních a čisticích prostředků. 

3) Vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním. 

4) Často si mýt ruce teplou vodou s mýdlem (zejména při přímém kontaktu s nemocnými 

nebo v jejich okolí), pokud ty nejsou dostupné, nebo jako další stupeň po umytí rukou, je 

vhodné použít dezinfekční gely na bázi alkoholu 

5) Zaměstnanci by si měli mýt ruce: 

 než odejdou z domova; 

 při příchodu do práce; 

 po použití toalety; 

 po přestávce na odpočinek v práci; 

 před přípravou jídla; 

 před konzumací jídla, včetně svačin; 

 před odchodem z práce; 

 při příchodu domů; 

 po každém přímém kontaktu s dítětem. 

 

Účinnost mytí rukou lze zvýšit použitím dezinfekčního mýdla s protivirovým účinkem. 

 

Osoby s akutním respiračním onemocněním by měly dodržovat „etiketu kašle“ – dostatečná 

vzdálenost od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu). 

 

6) Používání roušek 

 

 Na pracovišti platí povinnost nosit roušku  

 

 Před nasazením ústní roušky použijte dezinfekci na bázi alkoholu, nebo si umyjte 

mýdlem a teplou vodou. 

 Ústní rouškou si zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi obličejem a rouškou nejsou 

žádné mezery. 

 Během nošení se ústní roušky nedotýkejte, pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí 

na bázi alkoholu, nebo mýdlem a teplou vodou. 

 Jakmile je ústní rouška vlhká, vyměňte ji za novou, roušky určené na jedno použití znovu 

nepoužívejte. 

 Ústní roušku sundávejte zezadu (nedotýkejte se přední části roušky); roušku ihned 

vyhoďte do uzavřeného koše; očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu, nebo mýdlem a 

teplou vodou. 

 

Tato opatření nabývají platnosti v okamžiku rozhodnutí ředitele zařízení a platí do okamžiku, 

kdy jsou ředitelem odvolány. 

 

  



 

 

 

3. Doporučený postup při podezření na onemocnění u pracovníka 
 

Zaměstnanec má povinnost s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1 a § 106 odst. 4 zákoníku 

práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z rizikové oblasti zasažené nákazou. 

 

Zaměstnanec je povinen bezodkladně informovat zaměstnavatele (přímého vedoucího) o změně 

svého zdravotního stavu, nařízené karantény, popř. své rodiny a okolí.  

 

Pokud zaměstnanec onemocní na pracovišti a cestoval do některé ze zasažených zemí, měl by 

být přemístěn na izolované místo, kde je zajištěno větrání.  

 

Je kontaktována místně příslušná krajská hygienická stanice pro určení dalšího postupu. 

 

Nemocný zaměstnanec by se měl vyhnout dotýkání se osob, povrchů nebo předmětů, dále by 

měl použít roušku, nebo kapesník, jež jsou následně bezpečně zlikvidovány. Pokud zaměstnanec 

potřebuje použít toaletu, zatímco čeká na lékařskou pomoc, měl by použít samostatnou toaletu, 

pokud je k dispozici. To platí pouze po dobu čekání na převoz do nemocnice. O případné izolaci 

dalších osob (kontaktů zaměstnance) rozhodne krajská hygienická stanice. 

 

Izolováni jsou všichni klienti (děti), kteří přišli s nemocným zaměstnancem do kontaktu, pakliže 

tak určí orgán krajská hygienická stanice. V takovém případě vytvoří poskytovatel izolaci 

v každém pokoji, případně z celé stavebně ucelené jednotky (např. oddělení). 

 

Izolováni jsou všichni pracovníci a další osoby, které s nemocným zaměstnancem přišly do 

kontaktu bez odpovídajících ochranných pomůcek, a to dle pokynů krajské hygienické stanice 

v domácí izolaci, nebo ve zdravotnickém zařízení. 

 

Všechny prostory (povrchy), ve kterých se nemocný zaměstnanec nacházel, musí být následně 

důkladně dezinfikovány za použití virucidního dezinfekčního prostředku dle hygienického řádu 

zařízení. 

 

Zaměstnanec je po dobu účinnosti krizového plánu povinen být v telefonickém kontaktu (být 

dosažitelný) se zaměstnavatelem (přímím vedoucím)  

 

4. Doporučený postup na podezření na onemocnění u dítěte 
 

V případě, že je u dítěte umístěného v zařízení podezření na nákazu je pracovníkem primárně 

kontaktována zdravotnice nebo ředitel zařízení, která rozhodne o dalším postupu, popř. 

kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu. 

 

V případě, že nebude nemocné dítě převezeno do zdravotnického zařízení k dalšímu odbornému 

ošetření, je v zařízení nemocné dítě zajištěno v izolaci a je přistupováno jako k potencionálně 

nakaženému, je třeba k dítěti přistupovat s ochrannými pomůckami (rouška, rukavice, odstup), 

viz. Preventivní opatření při běžném chodu zařízení 

 

Pokoj s izolovaným pacientem je označen jako infekční tak, aby byl personál jasně informován 

o  nutnosti dodržovat režimová opatření. Režimová opatření nastaví zdravotnice zařízení na 

základě pokynům krajské hygienické stanice a velitele krizového štábu. 

 

Izolováni jsou všichni pracovníci a další osoby, které s nemocným přišly do kontaktu bez 

odpovídajících ochranných pomůcek, a to dle pokynů krajské hygienické stanice v domácí 



 

 

 

izolaci, nebo ve zdravotnickém zařízení. 

 

Všechny prostory (povrchy), ve kterých se nemocný dítě nacházelo, musí být následně důkladně 

dezinfikovány za použití virucidního dezinfekčního prostředku dle hygienického řádu 

poskytovatele.  

 

5. Manipulace s odpadem 

 
Veškerý odpad, se kterým byla osoba ve styku, včetně použitých kapesníků a dalších předmětů 

znečištěných tělními tekutinami (jednorázové roušky, rukavice, oblek, respirátory, papírové 

ručníky) by měl být vložen do plastových pytlů na odpad svázán, označený a odnášen před 

vchod do školy – spojovací místnost. 

 

Tento odpad je nutné zatřídit do kategorie nebezpečný a v souladu s legislativou s ním nakládat.  

 

6. Manipulace s prádlem 
 

Veškeré prádlo je uloženo v igelitových pytlích, pevně svázáno a předáno do prádelny.  

 

  



 

 

 

NAŘÍZENÁ KARANTÉNA CELÉHO ZAŘÍZENÍ 
 Vedoucí krizového štábu (ředitel zařízení) zajistí uzavření objektu a jeho řádné označení. 

 Svolá krizový štáb (ředitelna), organizuje a řídí průběh karantény, úkoluje členy 

krizového štábu 

KROKY V PŘÍPADĚ KARANTÉNY: 

1) Vedoucí krizového štábu kontaktuje patřičné orgány: 

 

 Krajská hygienická stanice - +420  

 Linka Coronavirus 1212 

 Policie ČR – 158, 112 

 Hasiči – 150,  

 Tísňová linka - 112 

MŠMT – 234811425 nebo emailem: info@msmt.cz 

 

2) Vedoucí krizového štábu pověří kontaktováním ostatní subjekty: 

 Zaměstnanci – příloha č.1: Aktuální seznam kontaktů na pracovníky 

 Rodinní příslušníci 

 Obvodní lékař – ………………, tel: ….. 

 

3) Učiní všechny nezbytné kroky j zajištění provozu zařízení Liberec 

- zajištění personálu pro nonstop službu – osloví již vybrané pracovníky k nástupu do 

služby, 

- zajištění provozu a pomůcek pro přespání a odpočinek personálu (lehátka, deky, 

stoly, židle apod.), 

- zajištění možnosti osobní hygieny – sprchy a WC – u hudebny a na schodech 

- zajištění ochranných pomůcek (pracovní oděv, rukavice, rouška, návleky), 

- možnost praní prádla – pračka byt + pračka umyvárna MŠ, 

- zajištění stravy – kuchyň ústavu + kuchyňky na hernách,  

- nastavení režimu jídla - standardní, 

- pravidelné kontroly zdravotního stavu (personál i děti) – měření TT, 

- zajistit směnování (po 12 hodinách nebo do nezbytného vystřídání) – vedoucí 

vychovatel, 

- zajistit dostatečný počet personálu na pokrytí péče: 

 aktuální stav v době vyhlášení karantény v ústavu 

 odvolání potřebných pracovníků zvenčí 

- využití pracovníků jiných úseků, středisek  

- každý pracovník si vezme do zařízení v případě nařízené karantény: 

 občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny, 

 léky, které pravidelně užívá, 

 prádlo na cca 3 dny (možnost vyprání), telefon + nabíječku. 
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KRIZOVÝ ŠTÁB 

 

Vedoucí krizového štábu:  
Statutární orgán – ředitel:  

Telefon:  

E-mail: informace pro komunikaci s veřejností    

 

Zástupce vedoucího:           
Vedoucí vychovatel; zástupce ředitele –  

Telefon:  

 

Další členové:  
Zdravotnice  

Telefon:  

 

Zástupce ředitele pro školu –  

Telefon:  

                   

Sociální pracovnice –  

Telefon:  

E-mail: komunikace s rodiči, OSPOD  

 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz:  

Telefon:  

 

Vedoucí stravování:  

Telefon:  

 

 

Krizový štáb se sejde v případě potřeby a ujme se organizace chodu zařízení. 

 

  



 

 

 

Krizové řízení 

 
1. Přípravné práce 

Plánování, koordinace, informovanost 

1. Vedení zařízení má pravidelné schůzky, operativně reaguje na situaci, kontroluje plnění 

krizového plánu v přípravné části. 

2. Vedení zařízení jmenuje krizový štáb pro případ vzniku karantény zařízení a jiných 

krizových událostí. Podmínkou je osobní přítomnost členů krizového štábu v době krize 

v zařízení. 

3. Je prováděn denní monitoring vývoje situace v ČR a zahraničí. Jsou sledovány zprávy 

MZ ČR, KHS, SZÚ, ČTK. 

4. Je připraven plán krizových opatření v jednom dokumentu, který je k dispozici vedoucím 

zaměstnancům a krizovému štábu.  

5. Je prováděna průběžná konzultace s KHS s žádostí o doporučení postupu pro zařízení 

a postup je průběžně aktualizován. 

6. Zaměstnanci jsou informováni a seznámeni se zpracovaným krizovým plánem.  

7. Veřejnost a příbuzní jsou informováni na webu, příp. e-mailem, je určena kontaktní 

osoba, která odpovídá na dotazy. Tato osoba je všem známa a všichni zaměstnanci 

odkazují k informacím na tuto osobu, viz. Krizový štáb. Krizový plán není veřejnosti 

poskytován v písemné podobě. 

Doporučený rozsah informací veřejnosti: 

            1) sledujeme informace, jsme ve spojení s KHS; 

            2) máme plán preventivních opatření; 

            3) máme plán krizových opatření v případě karantény; 

            4) v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen; 

            5) činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální         

            rozsah. 

8. V případě doporučení KHS je zařízení pro návštěvy uzavřeno. 

9. Komunikaci s médii – odkaz na Tiskový odbor MŠMT, který informuje výhradně ředitel, 

či jiný ředitelem určený zaměstnanec. 

10. Děti zařízení jsou informováni o naplňování krizového plánu prostřednictvím ředitele, 

kmenových vychovatelů a dalších odborných pracovníků a to v adekvátní formě. 

Zaměstnancům je vydán pokyn k povinnosti informování zaměstnavatele v případě cest 

do zemí s výskytem nákazy a každý z navrátivších se je izolován dle pokynů KHS. 

11. Je zavedena zvýšená dezinfekce rukou v prostorách zařízení. 

12. Zaměstnanci krizového štábu mají mobilní telefony a všichni jsou propojeni. Vzájemná 

komunikace je vyzkoušena. 

13. Je provedena edukace personálu i dětí o povaze viru a zopakována pravidla respirační 

hygieny a hygieny rukou, je akcentována dezinfekce prostředí. 

 

2. Organizace zdravotní péče 

 

1. Je připraven seznam zaměstnanců s telefonními čísly, a zajištěno jejich informování 

o doporučené výbavě pro krizový pobyt v zařízení. 

2. Je definován seznam nezbytného zdravotnického materiálu a provedena objednávka 

(respirátory, ochranné brýle k respirátorům, ústenky, dostatek rukavic, empíry, event. 

jednorázové kombinézy). 

3. Je pořízena zásoba dezinfekčních prostředků. 

4. Je zpracován plán vytvoření pokojů, míst, oddělení pro izolaci pro případ nařízení 

rozsáhlejší izolace v zařízení.  

 



 

 

 

3. Organizace obslužných provozů 

 

1. Je sestaven týdenní jídelníček s maximálním podílem trvanlivých surovin a 

jednoduchých jídel. 

2. Je pořízen seznam surovin k zabezpečení na 3 dny dle sestaveného týdenního jídelníčku 

pro lůžkovou kapacitu zařízení a zaměstnance v krizové službě, a tyto potraviny jsou na 

skladě. 

3. Kuchyň má samostatný vchod, zázemí pro zaměstnance (převlékárna, sprcha, WC). Je 

možné zachovat provoz kuchyně; uvařené jídlo je předáno prostřednictvím výtahu na 

jídelnu. V jídelně se použité nádobí omyje od hrubých nečistot a v dezinfekčním roztoku 

a pošle výtahem zpět do kuchyně, kde dojde k důkladnému umytí a dezinfekci. Prostor 

kuchyně i výdejny je pravidelně – denně umýván a dezinfikován. Výtahy a výdejní pult 

dezinfikuje po každém výdeji kuchařka. Zásobování surovinami je možné bezkontaktně 

přes vchod kuchyně.  

4. Jsou dostatečné zásoby čistících, dezinfekčních a pracích prostředků, pytlů na odpad 

a pytlů na infekční odpad. Ty jsou vydány do pohotovostního skladu vychovatelů 

k používání. 

5. Pokud dojde k výpadku technických služeb, je určeno místo, kde bude odpad skladován. 

6. Je zajištěna pohotovostní zásoba PHM. 

7. Dezinfekční materiál je skladován pro případ karantény v místnosti – botárna MŠ 

(roušky, dezinfekce, rukavice, pytle, atd.) 

8. AntiCovid na povrch bude distribuován do všech týmů – sociální, výchova, sborovny-

školy. Zaměstnanci jsou odpovědni dezinfikovat prostory po ukončení práce, min. 1x 

denně. 

 

4. Organizace péče o zaměstnance a další osoby podílející se na péči 

 

1. Je k dispozici seznam vybavení, které zaměstnanci musí mít s sebou pro případ vyhlášení 

karantény a povolání do zařízení ke krizové službě (např. karimatka, spacák, základní 

léky pro svoji potřebu, oblečení atd.) a zaměstnanci jsou o něm informováni. 

2. Jsou vytipována místa pro vytvoření provizorních nocležen personálu v krizové službě. 

 

5. Realizační fáze 

(v případě nákazy v zařízení, karantény zařízení, uzavření lokality) 

 

6. Plánování, koordinace, informovanost 

 

1. Krizový štáb má pravidelné schůzky a operativně reaguje na situaci.  

2. Je udržován kontakt s KHS, postupováno dle pokynů.  

3. Je udržován kontakt s orgány státní správy, se zřizovatelem. 

4. Průběžně je zajištěna informovanost veřejnosti formou webových stránek. 

5. Je prováděn denní monitoring vývoje situace v ČR a zahraničí.  

6. Zaměstnanci v krizové službě jsou informováni o dalším postupu krizového řízení a 

zajištění péče. 

7. Zaměstnanci i děti jsou informováni o dalším postupu.  

 

 ředitel 


