Upozornění na povinnost pravidelného provádění povrchové dezinfekce ve společných
prostorách bytových domů SBD Těšíňan ve zvýšené četnosti
Upozorňujeme na povinnost vyplývající z Mimořádného opatření č. 4/2020 Krajské
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS), spočívající
v příkazu k „pravidelnému provádění zvýšené povrchové dezinfekce“ všem obcím
s rozšířenou působností v okrese Karviná, tedy i městu Český Těšín.
Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření na území zasaženého okresu
Moravskoslezského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a jeho skupin a zabránění
přenosu a šíření původce nákazy (SARS-CoV-2) s ohledem na stávající nepříznivou
epidemiologickou situaci na pracovišti Důl Darkov, odkud se postupně šíří nákaza i mezi další
obyvatele – zejména okresu Karviná.
KHS nařizuje mimořádné opatření při epidemii, spočívající v příkazu k pravidelnému
provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem na veřejných
prostranstvích a místech se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob,
zejména v místech, kde to lze očekávat.
V domech SBD Těšíňan se to týká společných prostor bytových domů, zejména výtahů a často
dotýkaných předmětů typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti apod.
Vyzýváme proto všechny předsedy výborů samospráv, aby ve spolupráci se členy výborů
samospráv zajistili v domech plnění této povinnosti dané mimořádným opatření KHS

pravidelné provádění zvýšené povrchové
dezinfekce s virucidním účinkem ve společných prostorách
bytového domu, zejména dezinfekci povrchů, jichž se lidé v domě
dotýkají (kliky, zábradlí, madla, tlačítka, rámy dveří, zvonky,
výtahy apod.).
Moravskoslezského kraje, tedy

Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních,
chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke
vnímavé fyzické osobě.
Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů, včetně neobalených virů.
Účelem provedení ohniskové dezinfekce prostor a ploch je ochrana společnosti a zamezení
šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
Jak často je nutné provádět dezinfekci není přesně stanoveno, ideálně však i několikrát
denně. Žádáme proto předsedy výborů samospráv, aby nakoupili dezinfekční prostředky
s virucidním účinkem (virucidní účinek je vyznačen na etiketě, jedná se o dezinfekční
prostředky typu Savo, Sanytol, Anti-covid a další, dnes již běžně dostupné v drogériích
nebo obchodních řetězcích) a dezinfekci pravidelně prováděli.
DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVEJTE VŽDY V SOULADU S NÁVODEM
NA POUŽITÍ A S OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI (RUKAVICE,
OCHRANNÉ BRÝLE, ODĚV PROTI ZNEČIŠTĚNÍ).

Proplacení dokladů o zakoupení dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek je ve stejném
režimu jako proplacení všech ostatních paragonů z dlouhodobé zálohy, tedy s podpisem
předsedy výboru samosprávy. Doklady o zakoupení s uvedenými identifikačními údaji
(samospráva, jméno, podpis…) je možno doručit nejlépe vhozením do poštovní schránky
umístěné na plotě před správní budovou SBD Těšíňan, spolu s paragonem přiložte číslo účtu,
na který má být částka k proplacení zaslána. Jiný postup konzultujte předem telefonicky
(558 761 553, p. Křikavová).
O možnosti odměny osoby v domě, která bude pověřena prováděním dezinfekce, jste již byli
informováni. Odměna bude vyplacena na základě zápisu ze schůze výboru samosprávy
s navržením výše odměny. S pověřenou osobou bude sjednána dohoda o provedení práce, daň
z příjmu = 15 %.
Provádění dezinfekce a používání ochranných a dezinfekčních prostředků patří mezi klíčová
protiepidemická opatření. Hlavním cílem je přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu
rozšíření nákazy v populaci.
Rovněž Vás opětovně žádáme, abyste instruovali bydlící v domech k nutnosti zvýšené
dezinfekce, ke vhodnému používání společných prostor, např. nošení roušek ve
společných prostorách a výtazích, nedotýkání se společných částí holou rukou (zejména
klik, madel, rámů dveří, ovladačů výtahů), používání výtahu jednotlivě, nejde-li o členy
jedné domácnosti, dodržování odstupu alespoň 2 metry apod., což jsou v této době obecně
platná doporučení k ochraně nás všech.

V té souvislosti připomínáme i následující pokyny:
Konání členských schůzí samospráv
Mimořádným opatřením č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě s účinností od 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření na
území okresu Karviná bylo mj. nařízeno omezení konání hromadných akcí ve venkovních
a vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:
− účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 100 osob,
− je zachován odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci
rukou.
Jelikož v podmínkách bytových domů nelze splnit povinnost zachování odstupu mezi osobami
nejméně 2 metry (v domech nejsou tak velké místnosti, které by splnění takové podmínky
garantovaly!!!), pro samosprávy SBD Těšíňan stále platí zákaz svolávání (výročních)
členských schůzí samospráv, a to až do odvolání. Konání ČS je nutno odložit na dobu po
zrušení mimořádných opatření. V příznivější době budete o možnosti svolávat členské schůze
informování prostřednictvím webových stránek www.tesinan.cz v Aktualitách.
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