Přehled aktuálních Mimořádných opatření MZ v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

Mimořádná opatření MZ

Koho se týká
Povinné testování 1x týdně u všech
zaměstnanců vyjma osob, které se prokáží:

Mimořádné opatření –
testování neočkovaných
zaměstnanců s účinností
od 22. 11. 2021

a) očkováním proti onemocnění covid-19
d) laboratorně potvrzeným onemocněním
covid-19 (180 dní)
c) negativím PCR testem – platnost 7 dní
d) negativním rychlým antigenním testem
(RAT), který provedl zdravotnický
pracovník – platnost 7 dní
Poskytovatelé vybraných druhů pobytových
sociálních služeb se při testování
zaměstnanců i nadále řídí MO č. j. Č. j.:
MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN.

Mimořádné opatření –
podmínky návštěv ve
zdravotnických zařízeních a

Návštěvy se musí prokázat:
a) negativním RT-PCR-platnost 72 hodin

Účinnost od

Kterých služeb se týká

Všech sociálních
služeb, vyjma zařízení
domovů pro osoby se
zdravotním
postižením, domovů
pro seniory nebo
domovů se zvláštním
režimem,
22. 11. 2021 poskytovatelů
sociálních služeb
poskytujícím
odlehčovací služby v
pobytové formě a
poskytovatelů
sociálních služeb v
zařízení týdenního
stacionáře nebo
chráněného bydlení
zařízení domovů pro
22. 11. 2021 seniory a domovů se
zvláštním režimem a

Číslo opatření

MZDR
42085/20211/MIN/KAN
K dispozici
ZDE

Č. j.: MZDR
14597/20215/MIN/KAN

v zařízeních sociálních
služeb s účinností od
22. 11. 2021

b) rychlým antigenním testem (RAT) –
platnost 24 hodin
c) osoba byla očkována proti onemocnění
covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené
onemocnění covid-19 (180 dní)

všem odlehčovacím
sociálním službám v
pobytové formě
(podle § 44, 49 a 50
zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních
službách)

K dispozici
ZDE.

Poskytovatel sociálních služeb v případech
zřetele hodných může stanovit podmínky
organizačním opatřením jinak (např. pro
návštěvy osob v terminálním stavu).

Při návštěvě je povinnost respirátoru
FFP2 (bez výdechového ventilu)

Testování klientů
v dlouhodobé péči a
sociálních službách,
s účinností od 1. 9. 2021
(s frekvencí 1 x za 7 dní)

Všichni klienti, mimo očkovaných či těch,
kteří prodělali onemocnění COVID-19 před
méně než 180 dny

1. 9. 2021

zařízení domovů pro
osoby se zdravotním
postižením, domovů
pro seniory, domovů
se zvláštním
režimem,
poskytovatelům
sociálních služeb v
zařízení týdenního
stacionáře a
poskytovatelům
sociálních služeb

Č. j.: MZDR
32802/20211/MIN/KAN

K dispozici
ZDE

poskytujícím
odlehčovací služby v
pobytové formě

Testování zaměstnanců u
poskytovatelů zdravotních
a poskytovatelů sociálních
služeb, s účinností od
1. 9. 2021 (s frekvencí 1 x
za 7 dní)

Mimořádné opatření –
ochrana dýchacích cest,
s účinností od 1. 11. 2021
do odvolání

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do
přímého kontaktu s klienty včetně
dobrovolníků

všechny osoby (tzn. zaměstnanci,
návštěvy) pohybující se ve vnitřních
prostorách v zařízení sociálních služeb,
kterými jsou týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a zařízení poskytující

1. 9. 2021

1. 11. 2021

zařízení domovů pro
osoby se zdravotním
postižením, domovů
pro seniory nebo
domovů se zvláštním
režimem,
poskytovatelům
sociálních služeb
poskytujícím
odlehčovací služby v
pobytové formě a
poskytovatelům
sociálních služeb v
zařízení týdenního
stacionáře nebo
chráněného bydlení
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se
zdravotním
postižením, domovy
pro seniory a domovy
se zvláštním
režimem, a zařízení
poskytující

Č. j.: MZDR
32802/20212/MIN/KAN

K dispozici
ZDE

Č. j.: MZDR
15757/202061/MIN/KAN
K dispozici
ZDE

odlehčovací sociální služby v pobytové
formě.

Podmínky pro poskytování
sociálních služeb v terénní
formě

Nejdůležitější výjimky vztahující se k SS:
o osoby s poruchou intelektu, s
poruchou autistického spektra, a
kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti
či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto
zákazu,
o uživatele sociálních služeb v
zařízeních sociálních služeb
(týdenní stacionáře, domovy pro
osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory a domovy se
zvláštním režimem, odlehčovací
sociální služby v pobytové formě
o další případy zřetele hodné, které
stanoví poskytovatel zdravotních
nebo sociálních služeb nebo
ošetřující lékař
o děti, které dosud nezahájily
povinnou školní docházku
1. Všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci
poskytovatele a další přítomné osoby)
během poskytování sociálních služeb v

odlehčovací sociální
služby v pobytové
formě

17. 5. 2021

Sociální služby
v terénní formě

Č. j.: MZDR
15568/20212/MIN/KAN

terénní formě v místě bydliště nebo v místě
přechodného ubytování musí používat
ochranné prostředky dýchacích cest.

2.Všichni zájemci, uživatelé nebo jejich
blízké osoby mají povinnost informovat
příslušného poskytovatele sociálních
služeb v terénní formě o výskytu příznaků
onemocnění COVID-19, o nařízené
karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném
pozitivním výsledku testu, a to u zájemce,
klienta nebo jeho blízké osoby

K dispozici
ZDE

