
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
__________________________________________________ 

 
Šalounova 2025/7, 149 00 Praha 4 – Chodov 

telefon: 724 603 307, e-mail: pece.domy@jmsoc.cz 
 

„Zůstat doma? S námi můžete.“ 

 
 

PROVOZNÍ ŘÁD - STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY (dále jen SOH) 

zařízení sociálních služeb (k § 79 odst.5 písm.g) zák.č.108/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) 

I. Základní údaje 

Název a adresa zařízení: Středisko osobní hygieny v DPS, Šalounova 2025/7, Praha 4 

Chodov– dle §33 a §34 zákona  

Název a adresa provozovatele: Jihoměstská sociální a.s., Ocelíkova 672, 149 41  Praha 4  

IČ 28461835 

Číslo telefonu: 267 990 151, email: pece.domy@jmsoc.cz 

Jméno vedoucí pracoviště: PhDr. Ludmila Jarošová   

 

II. Obecné údaje 

V tomto zařízení se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Personální zajištění: provoz zajišťuje: koordinátorka služby, sociální pracovnice, pracovnice 

v sociálních službách a pracovnice úklidu 

Doba poskytované péče: každý den od 7.00 – do 19.00 hod. – vždy po předchozí domluvě 

na datu a čase  

Okamžitá kapacita zařízení: 1 klient 

III. Specifické údaje 

Podrobné údaje o poskytovaných službách:  

Ve středisku osobní hygieny se bude poskytovat pomoc při osobní hygieně uživatelům 

sociálních služeb, dle vyhlášky č.505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Hygiena se bude provádět vždy 

s přípravky (šampon, mýdlo) a předměty (ručník, žínka, hřeben) které vlastní uživatel. 

Zaměstnanci budou dodržovat pracovní postupy, právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména předpisy hygienické, protiepidemické, předpisy o 

požární ochraně, předpisy o zacházení s chemickými látkami a přípravky. Zaměstnanci 

budou používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. Především bude pomáhat 

uživateli se svlékáním, s přesuny k vaně nebo do sprchového kouty, s vlastní hygienou, 

s vysušením vlasů s promazáním těla a s oblečením čistého ošacení.  Vše bude 

poskytováno podle individuálního plánu uživatele na základě smlouvy o poskytování 

pečovatelské služby a předchozího sociálního šetření. 

Zaměstnanci při provádění hygieny u uživatelů používají ochranný pracovní oděv, ochrannou 

pracovní zástěru (PE, PVC), ochrannou pracovní obuv s protiskluzovou podešví a jednorázové 
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ochranné pracovní rukavice. Způsob mytí rukou a jejich dezinfekce je vždy po ukončení úkonu 

pomocí tekutého mýdla a desinfekčního prostředku, který je k dispozici v prostoru SOH, 

k utírání rukou slouží výhradně papírové ručníky. Přesný postup je součástí pracovních 

postupů. 

Vybavení:  

Místnost pro osobní hygienu je vybavena sprchovým koutem, vanou, která je speciální pro 

imobilní uživatele, zástěnou pro dodržení intimity při převlékání, umyvadlem, dvojdřezem (je 

používán k ředění desinfekčních roztoků). Součástí střediska osobní hygieny je bezbariérové 

WC s umyvadlem. Stěny v prostorách vany, sprch. koutu je obložen obkladem do výšky 216 

cm a bezbariérové WC je obloženo obklady do výšky 161 cm, ostatní stěny jsou vymalovány 

omyvatelnou barvou. Podlaha je obložena speciální protiskluzovou dlažbou Taurus. 

V prostoru sprch. koutu a WC je umístěn zvonek pro přivolání personálu. Ve sprchovém 

koutu je speciální sedák na koupel pro imobilní uživatele.  

SOH je vybaveno obsluhou pro vysoušení vlasů, která je vyrobena z lamina. Dále je zde 

polička pod dvojdřezem, která je taktéž snadno udržitelná v hygienické čistotě. V SOH se 

nacházejí židle, které jsou vyrobeny z omyvatelného materiálu. Součástí střediska je chodba, 

která slouží pro odložení oděvu a obuvi uživatelům SOH. Šatna a WC pro personál se 

nachází v budově zařízení. 

Úklid je zajišťován po každé provedené hygieně pracovnicí v sociálních službách. Tento 

základní úklid spočívá v setření vody pomocí stěrky po koupeli a desinfekci povrchů 

K povrchové dezinfekci exponovaných ploch a předmětů jsou cíleně používány oznámené 

přípravky, v koncentracích a expozicích, v souladu s návodem výrobce. K povrchové 

dezinfekci vany a dalších omyvatelných ploch se používá desinfekce na suché povrchy. Při 

kontaminaci ploch a povrchů biologickým materiálem se kontaminovaná plocha překryje 

buničinou namočenou ve virucidním dezinfekčním prostředku s dodržením expoziční doby; 

po expozici se plocha očistí obvyklým způsobem. Odpadní úklidová voda se vylévá do WC 

Svítidla bude čistit pracovnice úklidu 1x ročně.  

Odpadkové koše s označením – Komunální odpad. Uvnitř odpadkového koše je umístěn 

igelitový pytel, který je pravidelně (denně v případě použití SOH) měněn. Desinfekce koše se 

provádí 1x týdně v rámci velkého úklidu. Infekční odpad při použití SOH nevzniká. 

Úklidové a desinfekční prostředky jsou uloženy ve skříňce pod dřezem.  

 

Odpovědná osoba za provádění úklidu: PhDr. Ludmila Jarošová 

Manipulace s čistým a špinavým prádlem je prováděna pouze v místnosti SOH. Uživatel si 

přinese čisté prádlo, které si po koupeli oblékne a špinavé prádlo si odnese domů. 

Odpovědná osoba za manipulaci s prádlem je: zaměstnanec provádějící hygienu (pracovnice 

v sociálních službách). 

Praní pracovních oděvů je zajištěno ve firemní prádelně. Prádlo je uloženo do doby odvozu 

v místnosti k tomu určené. Prádlo je odváženo každé pondělí v uzavřeném igelitovém pytli, 

služebním vozem k tomuto účelu určeném. 

V případě, že je uživatel služby zjevně nemocný přenosným onemocněním (respirační, kožní 

a jiné) není mu služba poskytnuta v prostorách SOH. 

 

V prostorách SOH je zakázáno:  

- zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu, 

- kouřit a používat elektronické cigarety, 
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- konzumovat alkoholické nápoje a užívat omamné a návykové látky, 

- manipulovat s otevřeným ohněm, 

- vodit psy a jiná zvířata, 

- poškozovat zařízení, 

- znečisťovat objekt a ostatní plochy, 

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, 

- přinášet do prostor střelné zbraně, výbušniny, nebezpečné chemické látky či jiné předměty 

ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat. 

 

IV. Další údaje 

Způsob zásobování pitnou vodou: veřejný vodovod 

Způsob výroby teplé vody: veřejný vodovod 

Způsob odvedení odpadních vod: veřejná kanalizace  

Způsob osvětlení: přirození, umělé, sdružené 

Způsob větrání – přirozené okny a nucené  

Hygienické a sanitární zázemí zaměstnanců: šatny, WC, sprchy, denní místnost v budově 

Odvoz komunálního odpadu zajišťuje firma IPODEC-Čisté město a.s.  

Deratizaci provádí a eviduje společnost Jihoměstská majetková a.s. 

Lékárnička je umístěna ve středisku osobní hygieny za její obsah odpovídá vedoucí 

pečovatelské služby 

Součástí tohoto provozního řádu jsou tato důležitá telefonní čísla: 

150 – HASIČKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 

155 – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 

156 – MĚSTSKÁ POLICIE 

158 -  POLICIE 

112 - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

 

 

 

Provozní řád aktualizovala dne 22.5.2020 Bc. Jitka Švecová, DiS. 

Podpis:……………………………………….. 

 

 


