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Pokyny pro zaměstnance – Provoz poskytování zdravotní péče a dalších služeb v NDA 
s podmínkami ode dne 15. 8. 2020 
Termín splnění úkolu: ihned a do odvolání 
 
S ohledem na vývoj epidemiologické situace v Jihočeském kraji a závěrů Krizového štábu Jihočeského 
kraje a KHS Jihočeského kraje přizpůsobíme běžný provoz nemocnice a ambulancí tomuto stavu. 
 

1. UŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK 
 
V nemocnici a v jejích vnitřních prostorách, včetně lékárny a všech vnitřních prostor zařízení 
sociálních služeb nadále platí povinnost pro všechny osoby ve zdravotnických zařízeních nosit 
ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének.  

 
2. PROVÁDĚNÍ TŘÍDĚNÍ ( TRIÁŽE) U PACIENTŮ 

 
U všech pacientů ambulancí a oddělení v rámci jejich prvního kontaktu se zdravotnickým 
pracovištěm NDA provádí zaměstnanci ambulance/oddělení třídění (triáž) zaměřené na 
stanovení rizika COVID-19, o kterém je veden záznam do formuláře Čestné prohlášení, které 
pacient vyplní sám nebo se sestrou a v závěru podepíše. Toto třídění provádí příslušné 
pracoviště, kam je pacient objednán. Pacient bude sestrou pracoviště dotázán na příznaky 
onemocnění. Pokud má projevy některého z příznaků onemocnění Covid-19, bude personálem 
odkázán ke kontaktování KHS na jejich telefonním čísle 386 360 790 ke konzultaci a odeslán 
domů. 

 
Při příchodu bezpříznakového pacienta na ambulantní pracoviště si vydezinfikuje ruce dezinfekcí 
poskytnutou na pracovišti. Po jeho odchodu zaměstnanec ambulance utře dezinfekčním 
alkoholovým ubrouskem povrchy, kterých se pacient dotýkal /židle, lůžko, stůl atd./ a také kliky 
místností kudy prošel. Zaměstnanci pracoviště užívají nadále roušku a případně i rukavice. Na 
dalšího pacienta si vezme zaměstnanec nové rukavice. 

 
3. LŮŽKOVÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

  
a) Z domova pacienty zatím přijímáme jen na základě doporučení PL s negativním testem PCR a 

negativní anamnézou COVID-19, bez teplot a ostatních příznaků – do odvolání. 
b) Z nemocnic a sociálních zařízení Jihočeského kraje je možno přijímat překládané pacienty, kteří 

kontinuálně pokračují v léčbě po proběhlé minimálně 5 denní hospitalizaci z důvodu operace či 
jiného výkon bez testu na Covid-19. Z ostatních lůžkových zařízení při překladu požadujeme 
doklad o negativním výsledku vyšetření na Covid-19- do odvolání. 
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c) Ošetřující personál má povinnost danou ministrem zdravotnictví ČR nadále užívat ochrannou 
ústní roušku při běžném výkonu své práce na pracovišti, užívat při ošetřování pacientů 
rukavice.  

d) Personál má povinnost dbát na svou osobní hygienu rukou a užívání dezinfekčních přípravků při 
a po ošetřování jednotlivých pacientů.  

e) Návštěvy u pacientů LDN a klientů Sociálních lůžek jsou od 15. 8. 2020 tímto příkazem ředitele 
č. 15 opět POVOLENY. 

f) Návštěvy u pacientů LDN a klientů Sociálních lůžek si dezinfikují ruce na vstupu na chodbu 
oddělení, návštěvy musí mít nasazenou ústenku, hlásí se při příchodu na oddělení 

            u službu konající sestry, která se zeptá na jejich aktuální zdravotní stav. Jeden pacient  
            smí mít v jednu dobu max. 2 dospělé osoby na návštěvě a návštěvy se konají pokud možno  
            ve venkovním nebo v otevřeném prostoru oddělení či budovy.   
             Prosíme, nedotýkejte se pacientů, v zájmu jejich zdraví. 
             Při odchodu si návštěvy opět dezinfikují ruce. 

g) Na vícelůžkových pokojích návštěvy mohou být vždy jen u jednoho pacienta, ostatní návštěvy u 
pacientů na stejném pokoji musí využít jiného prostoru oddělení.  

h) Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem 
s virucidním účinkem.  

i) Shora uvedená omezení počtu osob návštěvy se nevztahují na přítomnost u pacienta 
v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, v tomto případě míru omezení určí ošetřující 
lékař.  
 

4. DALŠÍ PROVOZNÍ OPATŘENÍ V NDA 
 

a) Dbejte na důsledné dodržování a užívání ochrany nosu a úst při přímém výkonu zdravotní 
péče. Zaměstnanci u nichž dojde ke zvýšení teploty nad 37 °C nebo se objeví respirační 
obtíže, zkonzultují svůj zdravotní stav se svým registrujícím praktickým lékařem nebo 
závodním lékařem nemocnice. Lékař rozhodne o dalším postupu, případném vyšetření na 
Covid-19. 
 

b) Čestné prohlášení pro příchozí pacienty je nadále v platnosti a žádám zaměstnance o 
dohled nad jeho vyplňováním klienty/pacienty. 

 
c) Dbejte na důsledné mytí rukou před ošetřením pacienta a po něm, před konzumací stravy 

a pití nápojů, před odchodem z pracoviště. Dezinfikujte si ruce mezi ošetřením 
jednotlivých pacientů a po něm.  

 
 

DĚKUJI VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ZA POCHOPENÍ A VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K NUTNÝM 
OPATŘENÍM PŘI OMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19. 


