Rozhodnutí ředitelky střediska
Diakonie Valašské Meziříčí ze dne 8.3.2021

Preventivní antigenní testování
na COVID-19 ve zdravotních a sociálních službách
Diakonie Valašské Meziříčí
od 9.3.2021 do odvolání - dle rozhodnutí MZDR
Na základě vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5.3.2021 č.
MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN a č. MZDR 47828/2020/-20/MIN/KAN se stanovuje povinnost
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči a poskytovatelům
vybraných sociálních služeb od 9.3.2021 provést preventivní antigenní test všem svým
pacientům/uživatelům a zaměstnancům (včetně dobrovolníků), kteří přicházejí do přímého
kontaktu s pacienty nebo uživateli služeb a to v s frekvencí jedenkrát za 5 dní.
A)
-

Testování pacientů a uživatelů se týká těchto zdravotních a sociálních služeb:
Lůžkový hospic CITADELA
Odlehčovací služby pobytové
Sociálně zdravotní lůžka

-

Domov se zvláštním režimem

Výjimky – testování se neprovádí u těchto pacientů a uživatelů:

a) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula
izolace, nejeví příznaky a jsou ve lhůtě 90 dnů po prodělání nemoci – dokládá se
lékařskou zprávou

b) osoby, které prodělaly očkování proti nemoci COVID-19 a uplynulo 14 dní od
poslední dávky – dokládá se vystaveným certifikátem MZ ČR

c) osoby, kterým byl proveden v posledních 5 dnech PCR test s negativním výsledkem
– dokládá se potvrzením o výsledku testu

d) osoby v terminálním stádiu – dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře

B)
-

Testování zaměstnanců a dobrovolníků se týká těchto služeb:
Lůžkový hospic CITADELA
Odlehčovací služby pobytové
Sociálně zdravotní lůžka
Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení

-

Zdravotní ošetřovatelská služba – domácí péče
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Dobrovolníci

Výjimky – testování se neprovádí u těchto zaměstnanců a dobrovolníků:

a) zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula
izolace, nejeví příznaky a jsou ve lhůtě 90 dnů po prodělání nemoci – dokládá se
lékařskou zprávou

b) zaměstnanci, kteří prodělali očkování proti COVID-19 a uplynulo 14 dní od poslední
dávky – dokládá se vystaveným certifikátem MZ ČR

c) zaměstnanci, kterým byl proveden v posledních 5 dnech PCR test s negativním
výsledkem – dokládá se potvrzením o výsledku testu

d) zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 5 dnech na pracovišti zaměstnavatele
preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, který lze použít laickou osobou, a jeho
výsledek je negativní.
U zaměstnanců a dobrovolníků, kteří v době provádění pravidelného testování nejsou přítomni na
pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti.
Pravidelné testování bude i nadále zajišťováno pověřenými zdravotnickými pracovníky na úseku
– hospic, DZR a domácí péče. Zaměstnanci služby chráněné bydlení budou dále testováni
prostřednictvím závodní lékařky.
V případě zjištění pozitivity na COVID-19 nebo v případě, že budou zjištěny příznaky
onemocnění, bude postupováno dle již platných pravidel, tzn., izolace, PCR test, karanténa a
léčba.
Výsledky testování se u všech navádějí do Informačního systému infekčních nemocí – ISIN.
C)
-

Testování zaměstnanců, dobrovolníků v ostatních službách:
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služba terénní
Denní stacionář
a testování stážistů ve všech službách

Testování těchto zaměstnanců bude umožněno prostřednictvím testu poskytnutého mu
zaměstnavatelem, který lze použít laickou osobou.
Ve Valašském Meziříčí dne 8.3.2021
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