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V Praze dne 20. října 2020
Č. j.: MPSV-2020/209000-250

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu
šetření/návštěv OSPOD či osob pověřených k výkonu sociálněprávní ochrany dětí v domácnostech klientů v návaznosti na
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
V návaznosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/202037/MIN/KAN z 19. 10. 2020, kterým se s účinností od 21. 10. 2020 rozšiřuje povinnost nošení
ochranných prostředků dýchacích cest i na veřejně přístupných místech v zastavěném území
obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti (viz příloha), sdělujeme
pro potřeby činnosti zaměstnanců OSPOD a zaměstnanců osob pověřených k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí následující doporučení:

1. Je-li zcela nevyhnutelné provést sociální šetření nebo jinou formu osobní návštěvy
zaměstnance OSPOD/pověřené osoby v domácnosti klienta, doporučuje se ještě před
zahájením samotného šetření/návštěvy (tj. před vstupem do obydlí klienta) domluvit
na tom, že všechny osoby přítomné tomuto šetření/návštěvě budou chráněny rouškou,
respirátorem, ústenkou nebo jiným dostatečným ochranným prostředkem dýchacích
cest a budou, pokud možné, od sebe dodržovat dostatečné rozestupy.

2. Doporučuje se omezit osobní přítomnost zaměstnance OSPOD/pověřené osoby
v domácnosti klienta na co nejkratší nezbytnou dobu a všechny záležitosti či otázky,
jejichž projednání s klientem nevyžaduje přítomnost v domácnosti klienta, projednat
s klientem buďto ve venkovních prostorech mimo místo bydliště klienta anebo
dálkovým způsobem, tj. písemně, elektronicky nebo písemně v souladu s krizovým
opatřením vlády č. 994 ze dne 8. října 2020.

Určeno pro:
- všechny krajské úřady a Magistrát hl. města Prahy
- všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností
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