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Pani/Pan
Kierownik
Placówki zapewniającej całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym, w podeszłym wieku
województwo lubuskie
Szanowni Państwo,
znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2. Okoliczności i zagrożenie jakie ze sobą niesie - nie zwalniają nas z obowiązku
wykonywania swoich zadań. Obecnie - kluczowe znaczenie - mają szeroko zakrojone działania
profilaktyczne oraz bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
Mając na uwadze charakter prowadzonej przez Państwa działalności oraz w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, zalecam:
1. uniemożliwienie wstępu na teren obiektu placówki osobom, których obecność nie jest
konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;
2. bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców placówek i personelu,
z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
3. informowanie mieszkańców i personelu o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem
placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego
Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie;
4. monitorowanie stanu zdrowia personelu i niedopuszczanie do pracy pracowników
wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
5. organizowanie w sposób szczególny życia zbiorowego osób przebywających w placówkach
poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;
6. w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości opieki, aangażowanie do realizacji zadań
pozostałych pracowników placówki;
7. stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie
w kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi;
8. bezwzględne przestrzeganie procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy
państwa;
9. zapewnienie ciągłości opieki medycznej i opieki pielęgniarskiej w placówce.

W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienia zakażenia wirusem SARSCoV-2 należy:

 bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających w placówce
(mieszkańca w jego pokoju; pracownika - w wydzielonym pomieszczeniu);
 powiadomić właściwą miejscowo powiatową/wojewódzką
stację 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, należy:
1. wydzielić pomieszczenie/pomieszczenia, w których osoby/osoby zarażone będą
przebywały 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.
Ufam, że są Państwo świadomi swojej roli, zadań i spoczywającej na nich odpowiedzialności.
Liczę, że dzięki wytężonym działaniom i odpowiedzialnemu zaangażowaniu, wszyscy
mieszkańcy w Państwa placówkach otrzymają adekwatne wsparcie w tym trudnym czasie.
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