Nařízení ředitele ke dni 13. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020
o přijetí krizového opatření, vydávám nařízení ředitele:
1) Do celého areálu je zakázán vstup návštěv dle usnesení vlády
České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 998.
2) Výjimka z tohoto zákazu se vztahuje na:
a. Dodavatele zboží a služeb nezbytných k zajištění provozu
objektu a poskytovaných služeb, kteří jsou ohlášeni
pracovníkem Sue Ryder na vrátnici. Pracovníci vrátnice se
dotážou každého dodavatele na symptomy Koronaviru (suchý
kašel, obtížné dýchání, bolest svalů, únava, teplota 37°C), a
změří teplotu bezkontaktním teploměrem. V případě příznaků
jsou oprávněni vstup do areálu zakázat.
b. Pacienty praktického lékaře v době ordinačních hodin lékaře
c. Objednatele objednané stravy vydávané k odnosu v době mezi
11:00 a 12:15
3) Všechny osoby v celém areálu Sue Ryder (týká se i zahrady a
dvora) na adrese Michelská 1/7, Praha 4 jsou povinny při
vstupu použít dezinfekci a správně ji aplikovat, použít ochranu
dýchacích cest (čistou roušku, respirátor bez výdechového
ventilu).
4) Ochranu dýchacích cest jsou povinny používat všechny osoby
po celou dobu pobytu v areálu. Výjimka z tohoto opaření se
vztahuje na:
a. klienty služby domov pro seniory, pokud neopustí areál*
b. zaměstnance při pití a krátké konzumaci občerstvení
c. zaměstnance během přestávek v práci mimo vnitřní prostory
s dodržením odstupu min. 2 metry
d. zaměstnance při čerpání hlavní přestávky v práci (oběd) při
konzumaci jídla v restauraci (i doneseného), případně v šatně
(s dodržením odstupů/ o samotě)
5) Pracovníci individuálně zajistí dezinfekci povrchů ve vlastní
kanceláři s využitím dezinfekčních vlhčených ubrousků
Wet-wipes, minimálně 1x denně (zejména stůl, klávesnici, kliky,
klíče, telefon).
6) S účinností od 21. září 2020 je pro veřejnost uzavřena
restaurace.

7) Zaměstnanecké obědy jsou s účinností od 21. září 2020
vydávány v restauraci s tím, že u každého stolu sedí
zaměstnanec vždy sám.
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* Poznámka: Usnesení vlády ČR č. 1029 ze 12. 10. 2020 nařizuje všem osobám,
kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je
poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto
nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání
nouzového stavu.

