PROVOZNÍ
ŘÁD

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU

ČECHY POD KOSÍŘEM

Identifikační údaje
název a sídlo zařízení: Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou Komenského 360,
798 58 Čechy pod Kosířem
telefon:
denně Po-Pá od 7.00 do 14,30 582 373 737 nebo 582 373 726
IČO:
00288128
Provozovatel: DPS je v majetku a správě Obce Čechy pod Kosířem, která zajišťuje
kompletní technický provoz domu, včetně dodávky energií a smluvních nájemních vztahů.
Ošetřovatelská a pečovatelská služba: Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu včetně
úklidu společných prostor v domě provádí nezisková organizace Charita Konice, a to na
základě uzavřené smlouvy.
Kategorie zařízení
Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou v majetku obce Čechy pod Kosířem je určen
pro bydlení starobních a invalidních důchodců a zdravotně postižených občanů, jejichž
celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči, za předpokladu, že jim budou
poskytovány potřebné služby s ohledem na jejich věk a zdravotní stav. DPS umožňuje
důchodcům, popř. manželským dvojicím (obdobně se posuzuje druh a družka) při vytvoření
vhodných životních podmínek, vedení poměrně samostatného života tím, že je jim
poskytována základní péče, vhodné ubytování a podle potřeby a možností, též další služby.
Ubytování je poskytováno ve 21 jednopokojových a 3 dvoupokojových sociálních bytech na
základě „Smlouvy o nájmu bytových prostor“ jejichž součástí je protokol o předání bytu, a to
v souladu se „Zásadami pro poskytování nájmu bytů v DPS“, schválenými zastupitelstvem
obce Čechy pod Kosířem. Všech 24 bytových jednotek je bezbariérových. Bezbariérové jsou
také všechny ostatní společné prostory.
Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění
Desinfekce v zařízení: Úklid a desinfekce se týká všech společných prostor, zařízení
společného WC v přízemí a centrální koupelny v I. patře. Desinfekční nádoby a ochranné
pomůcky jsou pro tuto práci vyčleněny samostatně. Desinfekce se provádí přidáním
desinfekčních přípravků SAVO, INCIDUR do vody při úklidu – dávkování se řídí návodem
na etiketě. Pracovníci používají ochranné pracovní pomůcky, při používání dodržují
bezpečnost práce, dle upozornění výrobců.je prováděna denně přípravkem Savo plus.
Desinsekce při výskytu hmyzu: Je prováděna odbornou firmou
Deratitace: Je prováděna 1x za rok odbornou firmou
Úklid
Úklid všech společně užívaných prostor je prováděn denně, jinak při znečištění (chodby,
schodiště, místnost pro praní prádla, sušárna prádla, výtah, společenská místnost a sesterna
vlhké stírání hladkých povrchů) s použitím desinfekčních přípravků nejméně 2x týdně.
Hygienická zařízení se uklízejí za použití desinfekčních prostředků minimálně denně.

Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře. Malování společných prostor je prováděno
1x za 5 let.
Manipulace s prádlem
Praní prádla si zajišťuje každý nájemník sám. Ubytovaný může požádat pečovatelku o pomoc
pří vyprání usušení a vyžehlení prádla. Prací prostředky si každý dodá své vlastní.
Stravování
Stravování si zajišťuje každý obyvatel DPS sám.
Další údaje
Zásobování pitnou vodou je centrální z obecního vodovodu. Teplá voda je dodávána
z centrálního ohřívače, umístěného v plynové kotelně.Větrání je přirozené okny. V objektu je
zaměstnána jedna pracovnice – pečovatelka, která má k dispozici samostatnou místnost sesternu, vybavenou vlastním sociálním zařízením.
Odvoz odpadků zajišťuje Obec. Popelnicové nádoby jsou umístěny v přístřešku za domem.
Lékárnička
Centrální lékárnička je umístěna ve společenské místnosti.
V Čechách pod Kosířem 12.6.2006
Zpracoval: Zdeněk Mader starosta obce
Přilohy:
- Domovní řád
- Zásady pro poskytování nájmu sociálních bytů v domě pokojného stáří s pečovatelskou
službou
- Smlouva o provozování sociálních a zdravotních služeb v Domě s pečovatelskou službou
- potvrzení o postavení obce
- potvrzení o přidělení identifikačního čísla obce

.

