Instrukcja dotyczqca realizacji uslug opiekurficzych i specjalistycznych
uslug
opiekur{crych, w ty m z zaburzeniami psychicznymi
w rw iuzku z r ozprzestrzenianiem sig wirus a sARS-cov-2

:

w celu minimalizacji

mo2liwoSci wyst4pieniabqdlrozprzestrzeniania sig
wirusa SARS-CoV2 przy realizacji uslug opiekuriczy ch nalehy:

t
t

specjalistyczne uslugi opiekuricze, w tym specjalistyczne
uslugi opiekuricze dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi, Swiadczyd w sytuacji
bezwzglgdnej koniecznoSci;

uslugi opiekuricze Swiad,czyc
kt6rej czlonkowie
o

o

w szczeg6lnoSci osobom samotnym lub w rodzinie,
ze wzglEdu na wiek i stan zdrowia nie s4 w stanie zapewni1

dpowiedniej pomocy w codziennym funkcj onowaniu;

swiadczyi uslugi opiekuricze poprzez wykonywanie podstawowych,
niezbgdnych
czynnoSci np' zaopatrywanie os6b w podstawowe
produkty ZywnoSciowe i
higieniczne, wykupowanie niezbgdnych lek6w, srodk6w
opatrunkowych oraz
dostarczanie cieplego posilku, bez koniecznosci
kontaktu z osob4, kt6rej swiadczy sig
uslugi;

o

monitorowai stan zdrowia os6b swiadcz4cych uslugi
oraz bezwzglgdnie
nie dopuszczac do swiadczenia uslug opiekuriczych os6b
wykazuj4cych objawy

przezigbienia lub $ypy ;

o
o

o

w

monitorowad biezqcq sytuacjg zdrowotn4 i bytow4 podopiecznych
objgtych uslugami,
np. poprzez kontakt telefoniczny;
bezwzglgdnie przestrzegac zasad higieny osobistej
przez osoby Swiadcz4ce uslugi
opiekuhcze, z wykorzystaniem Srodkdw dezynfekuj4cych
i Srodk6w ochrony
osobistej;

usiugi swiadczyc z uwzglEdnieniem zalecen Gt6wnego
Inspektora Sanitarneg o oraz
bezwzglgdnego prze sttzegania procedur i zalecen
wydanych przez odpowiednie
sluzby i organy paristwa;

sytuacji podejrzenia

u osoby, u kt6rej swiadczone s4 uslugi opiekuricze,

zakalenia wirusem SARS-CoV -2 nalehy:

wyst4pienia

skontaktowad
powiadomid wlasciw4 miejscowo stacjg sanitarno-epidemiologicznl,
na infolinig NFZ: 800 190 590;
sig z najbli Zszymszpitalem zakalnymlub zadzwoni6
a nastEpnie:

SARS-CoV-2
w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecnoS6 wirusa

z

naleiy oczekiwa6 na transport medyczny

zachowaniem bezwzglgdnego re2imu

sanitarnego

ci

Przypominamy o koniecznoS

przez odpowiednie sluZby

i

bezwzglgdnego przestrzegania procedur

r zalecen

wydanych

organy paf,stwa. Niezwykle istotne jest r6wniez stosowanie

wlasciwego postgpowania z osobami podejrzanymi
kontakcie z lokalnymi sluZbami sanitarno -ep idemio

o zakazenie

1o g

iczny mr.

oraz pozostawanie w stalym

