
 

 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

AKTUÁLNÍ INFORMACE – OPATŘENÍ S CÍLEM 

OCHRANY ZAMĚSTNANCŮ V SOUVISLOSTI 

S KORONAVIREM 
Vážení zaměstnanci,  

v návaznosti na zvýšený hygienický režim byla Krizovým štábem MNO učiněna a 

aktivována některá opatření s cílem ochrany zaměstnanců v souvislosti s koronavirem. 

Přičemž ZVÝŠENÝM REŽIMEM SE MYSLÍ PŘÍPAD KONTAKTU S PACIENTEM 

PODEZŘELÝM Z NÁKAZY KORONAVIREM. Do té doby se řiďte postupy platnými 

v MNO. 

Jedná se o tato opatření, která jsou povinni realizovat s okamžitou platností všichni 

zaměstnanci:  

 SLEDOVAT průběžně intranet MNO, kde jsou a budou zveřejňovány nové 
informace a postupy v případě jednotlivých událostí souvisejících s koronavirem.  

 Pro zaměstnance platí VEŠKERÁ OPATŘENÍ VYDÁVÁNA MZČR a KHS 
v Ostravě, a to nejen po dobu přítomnosti na pracovišti, ale i v době volna a 
pobytu v domácím prostředí. 

 Všichni zaměstnanci MUSÍ V PŘÍPADĚ KONTAKTU S PACIENTEM 
PODEZŘELÝM Z NÁKAZY KORONAVIREM POUŽÍVAT ve zvýšeném režimu 
veškeré OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (především ochranné roušky, 
v případě nutnosti i respirátory FFP3 či FFP2) a řádně provádět DEZINFEKCI 
RUKOU (prosím, nepodléhejme však panice).  

 DODRŽOVAT správný postup manipulace s ochrannou rouškou, který je popsán a 
zavěšen na intranetu ve složce „VYSOCE NEBEZPEČNÉ NÁKAZY – 
koronavirus“.  

 Rovněž je důležité mít na paměti, že respirátory FFP3, FFP2 POSKYTUJÍ 
OCHRANU před biologickými činiteli po dobu AŽ 8 HODIN, je proto nutné mít 
respirátor, který je opatřen výdechovým ventilem, nasazen po celou dobu kontaktu 
s pacientem podezřelým z nákazy, respirátor zbytečně neodkládat, jinak dodržet 
postup: 1. provedení hygienické dezinfekce rukou po sejmutí rukavic; 2. odložení 
respirátoru; 3. opětovně hygienická dezinfekce rukou. Dojde-li ke kontaminaci 
jakéhokoliv OOPP biologickým materiálem, musí být provedena okamžitá výměna. 

 V případě, že zaměstnanec bude NA SOBĚ pozorovat chřipkové příznaky, 
ZŮSTÁVÁ doma a telefonicky informuje svého praktického lékaře, dále se 
INFORMUJE na telefonních číslech KHS 595 138 118, 595 138 119, 112 o dalším 
postupu. Poté bude informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě ústavní 
hygieničku paní Dagmar Ragulskou na čísle 596 194 371. 

 V případě, že se zaměstnanec VRÁTIL z ohrožených oblastí, a to i v minulých 
dnech (bez ohledu na den), neprodleně informuje svého nadřízeného, a to i 
v případě, že nemá chřipkové příznaky. 

 V případě, že bude zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník V KONTAKTU 
s infikovaným pacientem nebo rodinným příslušníkem, tuto informaci také předá 
nadřízenému. 


