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OPATŘENÍ CENTRA KOSATEC 

V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM NEMOCI COVID-19 

 

Z důvodu prevence šíření nákazy Covid-19 dochází k regulaci vstupu do Centra 

Kosatec.  Klienti, zájemci o služby, zájemci o práci, jejich doprovod aj. se do Centra Kosatec 

dostanou pouze jediným vstupem (recepce), u něhož projdou i kontrolou zdravotního stavu.  

 

POSTUP PŘI KONTROLE ZDRAVOTNÍHO STAVU U VCHODU DO BUDOVY 

 

1. Pracovník recepce MUSÍ být před měřením tělesné teploty vybaven ochrannými 

pomůckami:  rouškou, štítem a rukavicemi. 

2. Pracovník recepce změří tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem přicházejícím 

osobám před vstupem do budovy Centra Kosatec  (viz postup měření). Zároveň položí 

přicházejícímu následující otázky: 

 „Máte kašel?“ 

 „Jste v karanténě?“ 

 „Jste nebo byl/a jste v kontaktu s někým, kdo je v karanténě?“ 

 „Jste nebo byl/a jste v kontaktu s někým s onemocněním covid–19 

(koronavirem)?“ 

 

3. V případě, že má přicházející osoba teplotu 37° C a vyšší nebo odpověděl/a na některou 

z otázek „ANO“, nebude moci vstoupit do budovy. 

4. Pracovník recepce citlivě upozorní danou osobu, že nemůže vstoupit do budovy. 

Doporučí dané osobě, aby kontaktovala svého ošetřujícího lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu. 

5. V případě, že se jedná o klienta sociálních služeb, ihned pracovník recepce kontaktuje 

příslušného sociálního pracovníka a drží se jeho pokynů. 

6. V případě, že se jedná o zaměstnance Centra Kosatec, pracovník recepce ho informuje 

o nutnosti kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

7. Pracovník recepce zapíše záznam o naměření zvýšené teploty (jméno, příjmení, datum 

měření a naměřená hodnota). 

8. Pokud pracovník recepce u někoho před vstupem do Kosatce měřením zjistí teplotu 37° 

C a vyšší, sdělí tuto skutečnost statutárnímu zástupci spolku (Pavlína Potůčková) a 

pracovníkovi BOZP (Lucie Ciprová). 

Opatření vstupuje v platnost od úterý 14. dubna  2020 od 8.00 do odvolání. 

 

Mgr. Pavlína Potůčková 

místopředsedkyně spolku 
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