
 

 

 

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A KLIENTY PSP3 K 1. 3. 2021 

Vláda ČR vydala v pátek 26. února tato usnesení: 
 

•    Usnesení č. 211, kterým nařizuje poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování 

sociálních služeb, a to tak, že, 

1.  nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách: 

* plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, 

kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování 

sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to 

možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti 

jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do 

písemných individuálních záznamů)  

 

2.  musí poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a 

zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh 

sociální služby, pokud to personální a materiálně-technické zabezpečení poskytovateli dovolí, 

a to po dobu trvání nouzového stavu; 

* Od 1. 3. 2021 nebudeme poskytovat doprovody a individuální aktivizační činnosti s cílem 

zamezit pohyb a potkávání osob. Dobrovolníci a pracovníci Klubu budou k dispozici pro 

nezbytné nákupy a pochůzky za zachování minimálního kontaktu s klienty.  

 

3.  všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) mají 

během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě 

přechodného ubytování zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích 

cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek; 

* Klientům jsme ochotni respirátory poskytnout – k vyzvednutí u vedoucího provozu, nebo 

v kancelářích vedoucích okrsků DPS (p. Hladíková, p. Havránková, p. Dolejší) 

 

4.  všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby musí informovat příslušného 

poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků covid-19, 

o nařízené karanténě nebo o zjištěném onemocnění covid-19 u zájemce, klienta či blízké 

osoby, a to neprodleně po zjištění 

 * S tímto opatřením je potřeba seznámit neprodleně všechny klienty 

 

 Usnesení č. 212, kterým nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy v místech, 

kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči 

o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v sociálních 

službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

* Zaměstnanci PSP3 mají možnost využít pro své děti v místě svého bydliště určenou 

školu/školku, vystavíme jim potřebné  potvrzení o zaměstnání v sociálních službách. 

 

         

Praha 1. 3. 2021       Mgr. Emilie Kalová, ředitelka PSP3 

Zdroj: usnesení Vlády ČR, materiály asociace poskytovatelů sociálních služeb 
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