ZÁPIS Z PORADY KRIZOVÉHO ŠTÁBU SUŠICKÉ NEMOCNICE dne 16.3.2020
Přítomni: Václav Rada, Pavel Hais, MUDr. Ondřej Krajník, Anna Havlovičová, MUDr. Eva Fedorová,
MUDr. Lenka Tomášková, Hana Harantová, Gabriela Tomanová
Přijatá opatření:
Omezení průchodu nemocnicí:
1) S platností od 16.3. od 12 hodin do odvolání je vstup do nemocnice možný pouze předním
hlavním vchodem.
2) Dobrovolník u hlavního vchodu koordinuje pacienty – k dispozici stůl, židle, pro pacienty
desinfekce, roušky (až budou k dispozici), měření teploty bezkontaktním teploměrem.
V případě vyčerpání zásob desinfekce odvede dobrovolník pacienta umýt si ruce na WC.
Dobrovolník poučí pacienta o nutnosti zachování 4 m odstupu od ostatních lidí.
3) Ohledně dobrovolníků jsme zkontaktovali studenty zdravotnických škol – SZŠ v Klatovech a
ZČU Plzeň.
4) S platností od 16.3. a následně denně od 16 hodin bude přední/hlavní vchod nemocnice
uzavřený, poté koordinuje recepce, umožnění příchodu pacienta pouze na zvonek.
5) S platností od 16.3. od 12 hodin do odvolání bude zadní vchod nemocnice uzamčený,
v případě nutnosti možno půjčit klíč na recepci (zřízenci).
6) Nadále platí zákaz návštěv pacientů!
7) Informovat pacienty, že provoz páteční ordinace sona dětských kyčlí je do odvolání přerušen.
8) Informovat pacienty na webu, aby nemocnici navštěvovali pouze s akutním problémy.
Ochrana zdravotnického i nezdravotnického personálu a pacientů:
9) Dle nařízení vlády – zákaz dovolených všech zdravotnických pracovníků!
10) Využíváme nabídku k šití látkových roušek apod. Zadali jsme do výroby roušky u spol. High
Point – Sport Schwarzkopf s.r.o
11) Každý zaměstnanec je povinen nosit roušku a brýle, kdo brýle nemá, kontaktuje pro zajištění
staniční sestru/nadřízeného. Všem zaměstnancům budou poskytnuty 100% bavlněné roušky,
až budou k dispozici.
12) Čekáme a urgujeme dodávku respirátorů ze státních i soukromých zdrojů.
13) Doplňování vitamínů – zaměstnanci si v případě zájmu vyzvednou každý den u staničních/
nadřízených vitamín C.
14) Zvýšena četnost úklidu, zejména vstupní haly a zvlášť s důrazem na otíraní klik dveří, madel,
zábradlí, dále klávesnic a telefonů.
15) Desinfekce objednána v lékárně Aster Pharma.
Dále žádáme všechny zaměstnance o důsledné dodržování karantény a zásad zdravého životního
stylu (zdravá strava, pitný režim, dostatek spánku, doplňování vitamínů).
V případě respiračního onemocnění či zvýšené teploty okamžitě upozorněte telefonicky svého
nadřízeného, Krajskou Hygienickou stanici a ZZS!
Žádáme zdravotníky, aby byli příkladem v dodržování prevence a nošení roušek.

Doporučení krizového štábu Sušické nemocnice pro Město
•

•
•
•

Žádáme město, aby vyzvalo své občany k nošení ochranných pomůcek (roušky, rukavice a
brýle) po dobu karantény ve veřejných prostorách a institucích, kde dochází ke kontaktu
s jinou osobou.
Žádáme občany a pacienty o vstup do nemocnice pouze s ochrannými pomůckami.
Vhodné koordinovat postup města s postupem nemocnice, ideálně doplnit zástupce
z krizového štábu nemocnice do krizového štábu města.
Žádáme o používání všech dostupných informačních kanálů města informování obyvatelstva
(SMS, web, fb, rozhlas).

V Sušici 16.3.2020

Ing. Václav
Rada
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