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Pandemie COVID-19 v čase:
7. 3. 2020
Z důvodu zvýšeného rizika rozšíření pandemie přistoupilo zařízení MěCKP
k zákazu návštěv klientů a zařízení je celodenně uzamčeno.
V souvislosti se zákazem návštěv byly zrušeny následující aktivity a služby:
✓ Denní stacionář
✓ Dobrovolnická činnost
✓ Akce „Maškarní veselice“
✓ Klub Seniorů
✓ Křesťanské povídání
✓ Rehabilitace klientů na pokojích prostřednictvím sester domácí péče
✓ Pedikérka
V souvislosti s maximální ochranou zaměstnanců a v důsledku zamezení rizika
přenosu koronaviru mezi personálem byla přijata následující opatření:
✓ Zrušeny návštěvy v domácnosti klienta (pravidelná roční návštěva za účasti
vedoucího PS a sociálního pracovníka)
✓ Zrušena školení a semináře
9. 3. 2020
Svolána mimořádná schůze klientů, na které klienty informujeme o důvodech
uzavření zařízení a zákazu návštěv. Klienti přijímají opatření s pochopením a bez
paniky. V této souvislosti vysvětlujeme, že platí zákaz návštěv klienta u rodiny.
S okamžitou platností monitorujeme a důsledně prověřujeme, zdali se u klientů
rapidně nehorší zdravotní stav, obzvláště u klientů s dýchacími obtížemi a
horečkou, abychom neprodleně mohli přijmout příslušná protiepidemická
opatření.
10. 03. 2020
Jsou kladeny zvýšené nároky na úklid v pokojích klientů, ve společných
prostorách a v prostorách pro zaměstnance. Je vypracován „postup při úklidu“,
který je dodržován. Postupy při úklidu jsou rozpracovány na pracovní dny a
víkendy.

Vedoucím jednotlivých úseků jsou pravidelně předávány doporučené
aktualizované protiepidemické pracovní postupy, opatření a vyhlášky, se kterými
seznamují své podřízené.
✓ Zaměstnanci jsou informováni, že pokud zaznamenají příznaky
podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšená teplota (37,3 °
C nebo více) musí zůstat doma. Měli by také zůstat doma, pokud užili lék
na snížení teploty, jako je paracetamol/acetaminofen, ibuprofen nebo
aspirin, které mohou dočasně potlačit příznaky infekce COVID-19.
✓ Zaměstnancům je zdůrazňováno, že musí zůstat doma i když mají jen
mírné příznaky (může se jednat o COVID-19).
11. 03. 2020
Sestavení Krizového štábu MěCKP – prezentace „Krizového plánu“ na RM
13. 03. 2020
Vzhledem k narůstajícím počtům onemocnění přistupujeme k minimalizaci
kontaktu s personálem MěCKP a žádáme rodinu klienty, aby byly platby za
služby hrazeny převodem na účet, nebo pomocí poštovní poukázky typu A.
16. 03. 2020
Návštěvy v ordinaci MUDr. Kmentové
Jsou zcela zrušeny osobní návštěvy pacientů v ordinaci MUDr. Kmentové v
prostorách MěCKP. Pro kontakt s lékařem (zdravotní sestrou) použijte prosím
telefonní číslo: 326 316 332
Zájemci o „PEČOVATELSKOU SLUŽBU“
Prosíme případné zájemce o pečovatelskou službu, aby nás nenavštěvovali
osobně, ale kontaktovali nás prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu:
- 721 868 219 paní Alena Stinková – vedoucí pečovatelské služby
stinkova@mestske-centrum-benatky.cz
- 601 187 467 Michaela Bajerová, DiS.- sociální pracovnice
socialni@mestske-centrum-benatky.cz
18. 03. 2020
Sestavení krizového plánu v případě uvalení karantény a uzavření zařízení
(součástí krizového plánu je seznam jmen pracovníků, kteří jsou připraveni
v případě karantény pečovat v uzavřeném objektu o klienty).

20. 03. 2020
Terénní pečovatelská služba a domácí péče se stěhují na detašované pracoviště do
prostor kamerového systému, abychom v případě nakažení koronavirem
v MěCKP mohli služby poskytovat i nadále. Oddělením služeb jsme zajistili
nezávislost a zabránili případnému výpadku.
23. 03. 2020
- zrušení společných aktivit s klienty, budou aktivity jen individuální – 1
aktivizační pracovník + 2 klienti maximálně,
- snažíme se oddělit v průběhu dne i personál, aby se nesdružoval
v průběhu svačin, obědů…….
27. 03. 2020
Na základě Doporučeného postupu č. 6/2020 ze dne 27. 03. 2020 MPSV jsme
vyčlenili 10 % ze své kapacity pro izolaci klientů. Izolovaný prostor byl vytvořen
v kratším křídle 1. patra. Izolovaný prostor používáme v současné době pro
klienty, kteří se vracejí zpět na pobytovou službu po dlouhodobé hospitalizaci,
nebo jsou po vyšetření v nemocnici a obývají dvoulůžkový pokoj. V tomto
případě je dodržována 14 denní karanténa, pečlivě sledován zdravotní stav
klienta.
Dle doporučeného postupu:
Stále trvá zákaz návštěv, zrušení skupinové stravy, omezení, zrušení veškerých
skupinových aktivit, zrušené vzájemné návštěvy na pokojích.
27. 03. 2020
Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 27. 03. 2020 jsme přistoupili
k pravidelnému každodennímu měření teplot u zaměstnanců (při příchodu a
odchodu ze zaměstnání), též 2x denně u klientů.
30. 03. 2020
Z důvodu neustále se zvyšujícího rizika přenosu koronaviru jsme přistoupili
k zákazu předávání balíčků klientům od rodinných příslušníků.
6. 04. 2020
Vzhledem k dlouhodobě chybějícímu kontaktu klientů se svými rodinnými
příslušníky zavádíme spojení formou videohovorů prostřednictvím aplikací:
Zoom, Facetime a Viber přes Skype, Messenger, Whatsapp………….

U klientů, kteří nemají tuto možnost a telefon, zprostředkováváme telefonická
spojení.
Další plánované aktivity pro klienty:
✓ koncerty pod okny (klienti shlédnou z balkonů)
✓ balíčky s ovocem + dobrotami
✓ individuální aktivity ve venkovním prostoru před společenským sálem
✓ domácí pečené cukroví
15. 04. 2020
Dochází k 1. testování zaměstnanců na COVID-19. Výsledky testování jsou
avizovány KHS Mladá Boleslav. Všichni zaměstnanci jsou v pořádku.
od 24. 04. 2020
Proběhne 2. testování zaměstnanců na COVID-19.
Různé:
✓ Úzce spolupracujeme s vedením Města Benátky nad Jizerou, které je
pravidelně informováno o situaci v MěCKP. Město nám od prvních dnů
pandemie zajišťuje tolik potřebné ochranné pomůcky, kterých se nám ze
strany Kraje a MPSV a MZ v průběhu března nedostávalo.
✓ Zásoby osobních ochranných a desinfekčních pomůcek jsou pečlivě
evidovány a efektivně a úsporně používány.

✓ Terénní služby mají vytvořen písemný seznam svých klientů pro
přehlednost a okamžitou dostupnost, kterým poskytují služby s identifikací
na míru závislosti na péči jiné osoby.

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří na nás v této těžké době myslí ,
zásobují nás tolik potřebnými rouškami či desinfekcí.
Nebo si na nás jen tak vzpomenou, zavolají a zeptají se jak se máme my a naši
klienti a sdělí, že nám drží palce.

