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Doporučení pro provozovatele ubytovacích služeb


S ohledem na skutečnost, že ubytovací zařízení bylo mimo provoz, tak před zahájením
provozu doporučujeme nechat odtéct studenou vodu na všech hygienických a obdobných
zařízeních po dobu min. 1 min. (v případě využití lokálního zdroje vody tzn. studny či vrtu,
doporučujeme realizovat odběr vody v rozsahu kráceném a dále také nechat provést analýzu
na přítomnost Legionelly spp. v rozvodech teplé vody v místě její výroby popřípadě na
počátku systému rozvodu teplé vody a na nejvzdálenějším místě odběru teplé vody od její
výroby – nejvyšší patro budovy, nejvzdálenější pokoj).



V případě ubytování zahraničních pracovníků je nutné vzít v úvahu, že mohou přijít ze zemí,
kde je epidemiologická situace horší než v ČR, doporučit jim sledování svého zdravotního
stavu a upozornit je na to, že v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního
onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková
slabost případně další příznaků) je třeba neprodleně tuto skutečnost telefonicky či jiným
vzdáleným přístupem nahlásit svému lékaři.



Informace k ubytovacím zařízením najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
ČR - Podmínky pro uvolňování 25.5.2020.

Vzhledem k četným dotazům na tuto oblast pak k vydaným pokynům dodáváme ještě následující
doporučení:
1) Po použití ložního prádla, ručníků, prostěradel atp. zajistit praní s přídavkem
dezinfekčního prostředku při min. teplotě 90 °C.
2) Pokud dojde ke znečištění čalouněného nábytku, koberce, matrace atp. je vhodné provést
jeho dezinfekci.
3) Pomůcky pro úklid dezinfikovat, využívat jednorázové vysavačové sáčky.
4) Uklízet všechny pracovní plochy pomocí dezinfekčních prostředků na konci pracovní
doby, v případě potřeby i v průběhu činnosti.
5) Provádět pravidelné větrání vnitřních prostor ubytovací části.
6) Uklidit podlahu 1x denně na konci pracovní doby a to na vlhko s použitím dezinfekčního
prostředku.
7) Na hygienickém zařízení (ať již ubytovací jednotky, tak společném hygienickém zařízení
či hygienickém zařízení zaměstnanců) zajistit jednorázové papírové ručníky na osušení
rukou, dezinfekční mýdlo nebo dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
8) Zajistit praní pracovního oděvu s vyvářkou (90 oC).
UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR: Používané dezinfekční prostředky nesmí být s prošlým datem
spotřeby a musí být s virucidním účinkem, tzn. s účinkem na viry.
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