Zrušení Mimořádného opatření KHS k pravidelnému provádění zvýšené povrchové
dezinfekce
Sdělujeme samosprávám, že Mimořádným opatřením č. 20/2020 Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě bylo zrušeno Mimořádné opatření č. 18/2020,
spočívající v příkazu k pravidelnému provádění zvýšené povrchové dezinfekce.
Pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem již tedy není
nutné ve společných prostorech našich bytových domů provádět.
Samosprávám, v jejichž domech zvýšenou dezinfekci společných prostor provádí firmy v rámci
týdenního úklidu, doporučujeme tuto službu ponechat do 30. 8. 2020. Od 31. 8. 2020 budou
objednávky na provádění zvýšené dezinfekce společných prostor úklidovými firmami
hromadně zrušeny.
Případné dřívější ukončení objednávky nebo případné provádění zvýšené dezinfekce v rámci
týdenního úklidu i po termínu 30. 8 2020, individuálně řešte s paní Walachovou, e-mail:
walachova@tesinan.cz, tel. 558 761 545.
Samosprávy, které usnesením výboru samosprávy určily osoby pověřené prováděním zvýšené
povrchové dezinfekce s vyplacením odměny na základě dohody o provedení práce, prosíme
o sdělení rozhodnutí, do kdy bude zvýšená povrchová dezinfekce v domě prováděna
(vyhodnoťte prosím s ohledem na znalost místní situace v domě). Skutečnou dobu provádění
dezinfekce prosím doložte na správu SBD Těšíňan vyplněným a podpisy potvrzeným
likvidačním listem (podpisem zaměstnance, tj. osoby pověřené prováděním dezinfekce
a podpisem předsedy výboru samosprávy).
I pro následující dobu platí ustanovení § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ze kterého vyplývá, že každá osoba je povinna provádět běžnou ochrannou dezinfekci
podle potřeby, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
Dezinfekce by měla být a je v bytových domech prováděna v rámci běžného úklidu domu,
což garantují úklidové firmy. V případě, kdy nájemci provádějí úklid společných prostor sami,
je žádoucí, aby při běžném úklidu používali příslušné dezinfekční prostředky (např. Savo
apod.).
Stále platí obecně platná doporučení k ochraně zdraví osob, opatření platná pro území celé
České republiky a lokální opatření jednotlivých krajských hygienických stanic.
V závěru upozorňujeme, že s ohledem na nevyzpytatelný vývoj epidemiologické situace
mohou nastat znovu změny, ze kterých budou plynout opětovně povinnosti, a to nejen co se
desinfekce týče, proto i nadále sledujte aktuální dění a informace na internetových stránkách
družstva.

Děkujeme za spolupráci.
Český Těšín 18. 8. 2020

