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Pokyny pro provoz v čekárnách a ordinacích PLDD 
po ukončení nouzového stavu 

 

 

Doporučená režimová opatření pro ordinace PLDD po 17.5.2020 (po ukončení nouzového stavu 

vyhlášeného pro pandemii COVID-19) a následném postupném uvolňování vyhlášených opatření od 

25.5.2020: 

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace doporučujeme plně obnovit provoz ordinací PLDD za 

dodržení následujících opatření: 

1. Dle uvážení doporučujeme pokračovat v objednávkovém systému, kdy všechny pacienty vyšetřujeme 

pouze po předchozím distančním způsobu objednání, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů 

v prostorách zdravotnického zařízení. Při objednávání je potřeba zjistit jméno pacienta, důvod 

návštěvy, epidemiologickou anamnézu.  

2. Pokud lze, řešíme potíže pacienta distančním způsobem. Dbáme přitom na eliminaci pochybení 

v distanční péči o pacienta a na bezpečnost elektronického 

3.  způsobu komunikace. 

4. Nadále dodržujeme striktní oddělení zdravých od nemocných 

5. Na začátku ordinační doby ošetřujeme nejprve zdravé (preventivní prohlídky, očkování, posudky…) 

před nemocnými.  Pokud provádíme odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením, je 

potřeba vyřešit časové nebo místní oddělení odběrů od zdravých (např. oddělená místnost, domluvit 

s laboratoří pozdější čas odvozu materiálu). 

6. Do objektu zdravotnického zařízení zamezíme volnému přístupu osob (zajištění vstupu-zvonek, 

recepce…). 

7. Do objektu zdravotnického zařízení vstupuje vždy pouze pacient, u nezletilých a osob ZTP pouze 

jeden doprovod (pokud nedohodneme jinak).  

8. Při vstupu do zdravotnického zařízení musí mít pacient a jeho doprovod zakryta ústa a nos rouškou 

(rodič ji má s sebou pro sebe i dítě, případně si může zakoupit v ordinaci) 

9. Při vstupu je všem příchozím bezkontaktně změřena tělesná teplota (základní triage).  

10. U vstupu do prostor ordinace je pacientům k dispozici dezinfekce na ruce (pozor na chybné použití 

dezinfekce zejména malými dětmi). 

11. K pacientům s příznaky respiračního onemocnění přistupujeme jako k pacientům se susp. 

koronavirovou infekcí a používáme OOP.  

12. Pokud to stavební dispozice umožňuje, může být v prostorách zdravotnického zařízení více pacientů 

ve stejném čase, ale v oddělených místnostech (jeden pacient v ordinaci, druhý v čekárně, třetí 

v přípravně apod.). Je nutné zamezit setkávání pacientů a křížení tras. 
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13.  Po odchodu každého nemocného pacienta provádíme úklid a dezinfekci v místnostech ordinace 

(omytí a dezinfekce povrchů, se kterými pacient přišel do kontaktu, větrání místnosti, odstranění 

infekčního odpadu, dekontaminace vyšetřovacích pomůcek včetně fonendoskopu, …). Po vyšetření 

každého pacienta dbáme na vlastní hygienu rukou (sejmutí rukavic, mytí a dezinfekce rukou). 

14.  Po skončení ordinační doby zajistíme celkový úklid prostor zdravotnického zařízení včetně 

dezinfekce podlah, klik, madel, židlí, splachovadel na WC, vodovodních baterií… 

15.  Z prostor ordinace PLDD odstraníme hračky, časopisy, knížky apod. 

 

Pro případ další vlny epidemie COVID-19 nebo jiné epidemie je potřeba pro ordinaci zajistit dostatečnou 
zásobu OOP minimálně na 4 týdny provozu.  
Pro 1 lékaře a 1 sestru to představuje (dle doporučení MZ ČR):  

- 20 ks respirátorů 
- 40 ks roušek 
- 200 ks rukavic 
- 2 obličejové štíty (nebo ochranné brýle) 
- 5 ks ochranných obleků či plášťů 
- 4 ks ochranných čepic 

Dále: 
- 2 l dezinfekce na ruce 
- 5 l dezinfekce na povrchy 
- uzavíratelné igelitové pytle příslušné tloušťky na infekční odpad 
- jednorázové roušky pro případné použití pro pacienty 
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