Informace pro personál ubytovacích zařízení v
souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru
2019-nCoV
Co je koronavirus?
Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři
rody virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti u lidí i
zvířat. Může způsobit běžné obtíže jako je nachlazení, kašel, dýchací
obtíže, horečky, ale také může mít závažný průběh respiračního
onemocnění jako těžký akutní respirační syndrom.
Hlavní oblast výskytu viru 2019-nCoV je evidována v Číně, především
město Wu-chan (ang. Wuhan), provincie Chu-pej (ang. Hubei).
Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá
delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena
vzdušnou cestou. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích
cest. Inkubační doba je 1-14 dní.
Jaké je teď riziko pro Evropu?
Možnost zavlečení nákazy do Evropy se považuje za pravděpodobnou.
Možnost šíření nákazy v našich podmínkách je minimální vzhledem k tomu,
že občané ČR dodržují obecné hygienické zásady a orgán ochrany
veřejného zdraví a zdravotnická zařízení maximálně snižují možnost šíření
nákazy prováděním opatření, okamžitou izolací a vyšetřením podezřelého
z nákazy.
Jak se připravit?



recepci hotelu vybavit respiračními rouškami, virucidním dezinfekčním
prostředkem na ruce a virucidním dezinfekčním přípravkem na plochy
v prostoru recepce umístěte informaci pro hosty přijíždějící z rizikové
oblasti, aby v případě vzniku zdravotních potíží okamžitě, nejlépe
telefonicky, informovali pracovníka recepce a neopouštěli pokoj do
doby příjezdu lékaře.

Jak se chránit?


dodržovat základní hygienická pravidla




používat dezinfekci na ruce, případně i respirační roušku, pokud jste v
kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
host, který trpí respiračním onemocněním, by měl dodržovat pravidla
respirační hygieny – tj. při kašlání a kýchání si zakrývat ústa nejlépe
jednorázovými kapesníky, paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak
mohou přenést dál)

Jak postupovat v případě, že se u hosta, který v posledních 14 dnech
přicestoval z oblasti výskytu onemocnění způsobené novým
koronavirem 2019-nCoV objeví příznaky respiračního onemocnění suchý kašel, dýchací obtíže, teplota nebo horečka?

1. Pokud se host vykazující známky respiračního onemocnění (zvýšená
teplota, horečka, kašel apod.), dostaví na recepci, poskytněte mu
respirační roušku a požádejte ho o okamžité nasazení
2. Zajistěte, aby nemocný host zůstal na pokoji do doby příjezdu lékaře
3. Zavolejte ZZS – linka 155 – uveďte také informaci o rizikové oblasti, ze
které host přijel
4. O situaci současně informujte Krajskou hygienickou stanici
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci na tel. 585 719 111,
585 719 232, 585 719 234
5. Pro potřeby epidemiologického šetření připravte dostupné údaje o
nemocném (identifikační údaje, informace kdy a odkud přicestoval, o
místech pobytu před příletem, způsob dopravy, zda pochází z Číny,
navštívil Čínu nebo byl v kontaktu s osobou, která onemocněla
koronavirem) a dále seznam osob, které byly s tímto hostem v kontaktu
6. V případě potvrzení pozitivního výsledku laboratorního vyšetření u
nemocného hosta nebo v případě jeho převozu do zdravotnického
zařízení řádně vyvětrejte v pokoji nemocného a proveďte dezinfekci
ploch (pracovník vybavený osobními ochrannými pomůckami – rouška,
jednorázové rukavice, plášť) i v místech pobytu nemocného (např.
pokoj, výtah, recepce). Při přípravě dezinfekčního roztoku s virucidním
účinkem a provádění dezinfekce postupujte dle příbalové informace
dezinfekčního přípravku

