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Pani/Pan
Starosta Powiatu
Prezydent/Burmistrz/Wójt Gminy
wszyscy w województwie
Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę rekomendacje Pani Marleny Maląg, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej (pismo z 30.03.2020 r. znak DPS-V.070.143.2020.DS) dotyczące postępowania
w sytuacji podejrzenia i potwierdzenia zakażenia mieszkańców oraz personelu domów
pomocy społecznej wirusem SARS-CoV-2 zalecam:


W przypadku wystąpienia w placówce podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2:
1. odosobnienie mieszkańców z objawami zakażenia w ich pokoju;
2. odosobnienie osoby z personelu placówki w wydzielonym pomieszczeniu;
3. bezzwłoczny kontakt telefoniczny z powiatową/ wojewódzką stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie
z procedurą ogólną.



W przypadku potwierdzenia u mieszkańca/mieszkańców lub personelu domu pomocy
społecznej wirusa SARS-CoV-2, a którego stan nie spełnia przesłanek do hospitalizacji:
1. wydzielić pomieszczenie/ pomieszczenia, w których osoba/osoby zarażone będą
przebywać na czas leczenia. Należy utworzyć strefę w wydzielonej części budynku,
do którego nie będą mieli dostępu pozostali, niezakażeni mieszkańcy placówki
i niezakażony personel;
2. monitorować stan zdrowia - osób pozostających w izolacji - z powodu zarażenia
wirusem, z zachowaniem szczególnych procedur minimalizujących możliwość
rozprzestrzenia się wirusa na osoby zdrowe;
3. w przypadku pogorszenia stanu zdrowia - pozostających w izolacji zarażonych
mieszkańców i personelu - niezwłocznie powiadomić o sytuacji powiatową/
wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną;

4. monitorować stan zdrowia osób, które nie zostały zdiagnozowane jako osoby zarażone
i w sytuacji niepokojących objawów niezwłocznie zawiadomić powiatową/
wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną;
5. promować zasady higieny i umożliwiać ich realizację poprzez:
a) promowanie i wspieranie wśród mieszkańców higieny rąk i dróg oddechowych,
a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego przez mieszkańców
i pracowników;
b) uwrażliwienie pracowników na konieczność stosowania środków ochrony
osobistej (np. rękawiczek) oraz mycia rąk, w tym przed i po kontakcie
z mieszkańcami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem
oraz po usunięciu środków ochrony osobistej;
c) zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) i dezynfekcji
(np. żele dezynfekujące/ chusteczki dezynfekujące) w każdym pomieszczeniu
wspólnego użytku oraz w miarę możliwości w każdym pokoju mieszkalnym;

Szanowni Państwo,
ze względu na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników, proszę ograniczyć
przyjmowanie nowych mieszkańców. Wyjątkowe przyjęcie mieszkańca (np. po leczeniu
szpitalnym), powinno odbyć się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zalecane
jest - w takim przypadku - odosobnienie mieszkańca od innych, zdrowych mieszkańców
i personelu.
Proszę też, o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie ciągłości opieki medycznej
i opieki pielęgniarskiej.
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