ZARZADZENIE DPS.0121.3.2020
DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej w Lesznie
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w związku z wystąpieniem
zagrożenia zarażenia koronawirusem w stosunku do mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Lesznie, pracowników oraz osób postronnych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), poleceń Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 10.04.2020 r., zaleceń krajowego konsultanta w dziedzinie
chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020 oraz wytycznych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam Procedurę postępowania w związku z wystąpieniem zagrożenia
zarażenia koronawirusem w stosunku do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Lesznie, pracowników oraz osób postronnych stanowiącą załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Dyrektora
DPS 0121.3.2020
z dnia 17.04.2020 r.

Procedura postępowania w związku z wystąpieniem zagrożenia zarażenia
koronawirusem w stosunku do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lesznie,
zwanego dalej DPS, pracowników oraz osób postronnych.
§1
Do odwołania pozostają wstrzymane:
a) odwiedziny rodzin i bliskich, znajomych mieszkańców DPS w Lesznie;
b) możliwość korzystania osób postronnych z nabożeństw w kaplicy Domu
Pomocy Społecznej w Lesznie;
c) urlopowanie mieszkańców;
d) możliwość wychodzenia mieszkańców poza teren Domu.

§2
1. Do odwołania utrzymane zostają wprowadzone 10.03.2020 r. ograniczenia
dotyczące nieprzekazywania paczek dla mieszkańców DPS w Lesznie.
2. Paczki dostarczane przez kuriera, pracownika poczty, zgodnie z procedurami tych
instytucji, będą ponadto objęte kwarantanną co najmniej 48 godzin w DPS w
Lesznie.
3. Ograniczona zostaje dostępność Domu dla wszelkiego rodzaju dostawców,
kierowców, kurierów, listonoszy, osób świadczących inne usługi, do niezbędnego
minimum i jak najdalszego kontaktu z pracownikami Domu. Dostarczone towary
do magazynu i kuchni należy zostawić we skazanym przez pracowników DPS
miejscu i w dalszej kolejności produkty są poddane myciu bądź kwarantannie i
dopiero po wykonaniu tych zabiegów mogą być wykorzystywane.

§3
1. Wizyty lekarskie i konsultacje medyczne ogranicza się do niezbędnego
minimum, chyba, że wymaga tego stan zdrowia i bezpieczeństwo życia
mieszkańca.

2. W przypadkach koniecznych wizyt, badań czy konsultacji medycznych należy
bezwzględnie zachować pełen reżim sanitarny, zabezpieczyć mieszkańca oraz
asystującego pracownika w niezbędne środki ochrony osobistej.
3. Ograniczona zostaje ilość wyjazdów w celu dokonania zakupów spożywczych
czy innych do niezbędnych produktów do minimum.
4. Do odwołania wstrzymuje się wszelkie zajęcia grupowe powyżej 5 osób.
Osoby uczestniczące w tym spotkaniach zobowiązane są zachować minimum
1,5 m odległości . Możliwe są spotkania terapeutyczne np. w ramach pokoju
mieszkańców.
5. Zajęcia rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne mają odbywać się w maksymalnym
rozgęszczeniu mieszkańców z obowiązkiem dezynfekowania każdorazowo
użytych sprzętów.
6. Zobowiązuje się pracowników do bieżącego informowania mieszkańców o
aktualnych zaleceniach władz w zakresie zapobiegania epidemii, w
szczególności o konieczności zachowania higieny oraz o zagrożeniach jakie
niesie za sobą nieprzestrzeganie ustalonych zasad.
7. Wprowadzam obowiązek badania temperatury mieszkańców dwa razy
dziennie oraz liczby oddechów na minutę wśród podopiecznych, w
szczególności w sytuacji podwyższonej ciepłoty ciała. W przypadku
stwierdzenia temp. powyżej 380 C, liczby oddechów >22/min. personel winien
skontaktować się z lekarzem rodzinnym sprawującym opiekę medyczną, który
powinien rozważyć wdrożenie diagnostyki w kierunku COVID-19,
zawiadamiając terenowy sanepid o podjętym postępowaniu.
8. W przypadku wystąpienia podejrzenia COVID -19 wdraża się maksymalną
izolację mieszkańca w miejscu wyznaczonym z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności, w tym ochrony osobistej i reżimu sanitarnego.
9. W przypadku wystąpienia COVID-19 izoluje się mieszkańca/mieszkańców od
mieszkańców zdrowych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i
wdraża postępowanie zalecane przez sanepid.

§4
1. Zaleca się aby pracownicy przed przyjściem do pracy zmierzyli sobie
temperaturę ciała. Osoby z ciepłotą ciała przekraczającą 370C są proszone o
udanie się na konsultację lekarską u swojego lekarza rodzinnego i po
uzyskaniu zgody lekarza mogą podjąć pracę. O powyższym zdarzeniu należy
niezwłocznie powiadomić Dyrektora lub bezpośredniego zwierzchnika.
2. Zaleca się stosowanie się do ogólnie obowiązujących w kraju nakazów, przede
wszystkim do zakazów zgromadzeń, ograniczeniu poruszania się, zachowania
zasad higieny itd. Należy na bieżąco śledzić w mediach wprowadzane przez
rząd instrukcje postępowania.

3. Zaleca
się
telefoniczne
zgłaszanie
Dyrektorowi/bezpośredniemu
przełożonemu:
a) występowania u siebie wszelkich niepokojących objawów chorobowych,
w szczególności, jeśli osoba miała kontakt z osobą przebywającą za zagranicą
czy z osobą zarażoną, objętą kwarantanną lub nadzorem epidemicznym,
b) wspólnym zamieszkiwaniu z osobą objętą kwarantanną czy stale
przemieszczającą się przez granice (kierowcy zawodowi).
4. Zaleca się o pozostanie w domu i nie przychodzenie do pracy w przypadku
wystąpienia u pracownika jakichkolwiek oznak infekcji (np. gorączki, kaszlu,
kataru, bólu gardła czy innych niepokojących objawów przeziębienia).
5. Pracownicy podejmujący zatrudnienie w innych zakładach pracy (grupujący
skupiska ludzi), w szczególności w jednostkach służby zdrowia, innych domach
pomocy społecznej zobowiązani są na czas zagrożenia epidemią, o czasowe
zawieszenie swoich obowiązków wobec drugiego pracodawcy, względnie o
wystąpienie z wnioskiem o urlop płatny czy bezpłatny do dyrektora DPS w
Lesznie.
6. Wskazane jest noszenie maseczek ochronnych na terenie DPS w Lesznie
w szczególności w miejscach kontaktu z mieszkańcami (za wyjątkiem biur
i dyżurek, jeśli nie przebywają w nich mieszkańcy) oraz konieczne jest
bezwzględne przestrzeganie zasad dezynfekcji rąk, nakładanie rękawic
ochronnych, higieniczna wymiana rękawic i maseczek podczas zmiany czynności
i miejsca wykonywania czynności.
7. W przypadku nasilenia ilości zakażonych na terenie miasta Leszna istnieje
możliwość reorganizacji pracy jednostki.
8. Istnieje możliwość w przypadku niektórych pracowników zlecania pracy zdalnej.

§5
Wszelkie postanowienia niniejszej procedury dotyczą również osób świadczących
usługi na rzecz DPS w Lesznie, jeśli miejscem wykonywania ich pracy lub
działalności w całości bądź w części, jest siedziba DPS w Lesznie. W tym również
osób przeprowadzających bieżące kontrole, przeglądy techniczne itp.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do wiadomości:
Pracownicy i współpracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lesznie.

