
 
 

Pravidla PCP7 pro nástup nových klientů: 
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Vzhledem k povaze odlehčovací pobytové služby, častému střídání klientů a riziku výskytu 

mutace delta vydává ředitelka následující doporučený postup ošetření příjmu tzv. 

nechráněných klientů1. 

Cílem doporučeného postupu je vyvážit bezpečí stávajících i nastupujících klientů a 

zachování možnosti poskytování služby tzv. nechráněným klientům. 

Jde o kompromisní řešení, které bere v úvahu jak možné důsledky šíření nákazy v pobytové 

službě, tak dopady dlouhodobé izolace klientů, která hrozí při nařízené karanténě zařízení 

v případě výskytu nákazy. 

Preventivní režim u tzv. nechráněných klientů: 

 preventivní režim na pokoji se uplatňuje u všech nových klientů bez dokončeného 

očkování (14 dní po poslední dávce dle tipu vakcíny) nebo nechráněných 90ti dny po 

prodělané infekci.  

 U nastupujících klientů, kteří prodělali COVID před více, než 90ti dny a zároveň 

méně, než 180ti dny provádíme na náklady zařízení přístrojový test na protilátky.  

V případě dostatečného množství protilátek 10+ není preventivní režim třeba. 

 Preventivní režim především znamená poskytování péče na pokoji za zvýšených 

hygienických opatření (žlutý plášť, respirátor, případně štít, dvoje rukavice), 

neumožňuje účast na kolektivních aktivitách, využití jídelny, volný pohyb po zařízení 

a znamená zvýšené nároky na alternativní způsoby aktivizace a nahrazení přirozeného 

sociálního kontaktu personálem zařízení a možností komunikace s rodinou na dálku. 

Rozhodně nesmí znamenat izolaci klienta od venkovního světa.  

 Za dobrou adaptaci nového klienta v preventivním režimu odpovídá vedoucí 

zařízení, preventivní režim nesmí znamenat omezení kontaktu s personálem, 

spolupracujícími profesionály (reminiscence, fyzioterapie apod.).  

 Klient v preventivním režimu má vždy vyčleněný samostatný pokoj. Pokud není 

takový pokoj k dispozici, je nutné s nástupem počkat na jeho uvolnění. 

 Preventivní režim u tzv. nechráněných klientů platí max. 6 dní za předpokladu, že 

PCR test provedený zařízením 5. den po nástupu prokáže negativitu nebo 8 dní, pokud 

(v případě že nebude k dispozici možnost PCR testování) 3. a 8. den po nástupu 

prokáže POC testování negativitu klienta. 

Při nástupu nového klienta platí nutnost: 

 prokázat se buď platným potvrzení o dokončeném očkování (14 dní po poslední dávce 

dle typu vakcíny) 

 nebo se prokázat potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 před méně, než 90ti 

resp. 180 dny  

                                                 
1 Za nechráněného klienta považujeme takovou osobu, která nemá dokončené očkování (14 dní po poslední dávce) 

nebo osobu, která prodělala onemocnění COV+ před méně, než 90ti dny. 
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 nebo se prokázat negativním PCR testem ne starším, než 48 h od odebrání vzorku a 

podstoupení šestidenního či osmidenního preventivního režimu na samostatném 

pokoji  

 všem nastupujícím klientům bez výjimky provádíme na místě POC test 

Návštěvy u nově příchozích klientů v preventivním režimu doporučujeme jen v 

indikovaných  případech (demence, paliativní režim, humanitární důvody apod.) 

doporučených vedoucí zdravotního úseku nebo sociální pracovnicí 

Návštěvy ostatních klientů nechráněné dokončeným očkováním nebo protilátkami z 

prodělaného onemocnění motivujeme k POC testu přímo v zařízení. 
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