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Nová povinnost pro provozovatele domácí péče 

a pečovatelské služby 

KHS MSK upozorňuje poskytovatele zdravotních služeb poskytující domácí péči a 
poskytovatele pečovatelských služeb na území Moravskoslezského kraje na nové 
Mimořádné opatření MZ ČR (Č. j.: MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN), kterým se jim 
ukládá zajistit v termínu do 17. 5. 2020 vyšetření všech svých zaměstnanců na 
přítomnost specifických protilátek proti onemocnění Covid 19. 

Všem zaměstnancům uvedených organizací se nařizuje s účinností od 4. 5. 2020 
podrobit se tomuto vyšetření. 

Vyšetření se provádí pomocí Rapid testu. Vyšetření zajistí poskytovatel zdravotních 
služeb, se kterým má příslušná organizace nasmlouváno poskytování pracovně-
lékařských služeb. 

Rychlotesty potřebné pro provedení vyšetření vám poskytne spádové územní 
pracoviště KHS Moravskoslezského kraje, na které je třeba se obrátit. Testy bude 
vydávat pověřena osoba na základě objednávky žadatele a po potvrzení převzetí testů 
na místně příslušném ÚP KHS MSK. Objednávky, prosím, zaokrouhlujte na 10 ks 
(vzhledem k balení pipet a činidla). 

Výdej rychlotestů bude probíhat na jednotlivých územních pracovištích od 6. 5. 
do 16. 5. 2020 každý všední den od 8 - 11 hodin. 

Dle nového nařízení MZ ČR jsou poskytovatelé zdravotní péče v oboru domácí péče 
a pečovatelské služby dále povinni v termínu do 20. 5. 2020 místně příslušné krajské 
hygienické stanici poskytnout údaje o počtu testovaných zaměstnanců, obsahující 
jméno a příjmení, datum a hodinu provedení testu a výsledek testu. 

V případě, že některý z testovaných zaměstnanců bude mít rychlotest pozitivní, je 
organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušnému ÚP KHS 
MSK, která nařídí příslušnému zaměstnanci karanténní opatření a vyšetření metodou 
PCR. 

Cílem opatření je odhalit případné infikované osoby a bezpříznakové 
nosiče  onemocnění mezi personálem, jejich včasná izolace a tím minimalizace 
přenosu nákazy na klienty. 
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Kontaktní telefonní čísla: Ostrava  595 138 111   

Bruntál  554 774 111 

Frýdek-Místek 558 418 311 

Karviná  596 397 111 

Nový Jičín  556 770 370 

Opava  553 668 841 
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