Metodika k naplňování
SQSS 14
Platnost:
Aktualizace: dle potřeby
Kontrola: dle potřeby

Materiál je závazný pro: všechny
zaměstnance Domova Mladá (DoM)

Zpracovali: Müller M. Schválil:

Materiál je určen pro: zaměstnance DoM,

14.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
14. Nouzové a havarijní situace
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s
poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení;
b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální službu, s
postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli
schopni stanovené postupy použít;
c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.

14.2 Základní pojmy
Havarijní situace = Stav, kdy v důsledku náhlé poruchy nemůže být služba poskytována
standardním způsobem. Jedná se především o: poruchu dodávky el.energie, poruchu dodávky
tepla, poruchu dodávky vody, poruchu objektu, požár apod.
Nouzové situace = Stav, kdy dochází k dočasnému omezení služby v důsledku
nepředvídatelné situace. Jedná se například o nedostatek finančních prostředků, nedostatek
personálu, epidemie, povětrnostní podmínky apod.
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14.3 Havarijní situace
V

případě

havarijního

stavu

mohou

být

práva

klientů

dočasně

omezena.

V havarijní situaci není Domov schopen poskytovat v plném rozsahu službu dle Smlouvy
o poskytování služby.

Řešení havarijních situací
 Ředitel

svolá krizový tým = ředitel, zástupce, vedoucí všech pracovních úseků

Požár
•

Každý pracovník je proškolen – protipožární ochrana

•

Řídí se požárními směrnicemi a požárním řádem

•

Organizace je vybavena evakuačním plánem na každém oddělení

Porucha dodávky elektrické energie
 Správce

– zjistí závadu, provede opravu nebo v případě, že závada není u organizace, zajistí

ohlášení na tel.: 840 850 860 PORUCHY ČEZ
Porucha dodávky vody
•

Při krátkodobé poruše do 3 hodin – doprava vody vlastním vozidlem

•

Při dlouhodobé poruše – ředitel kontaktuje VaK Nymburk – přistavení cisterny

Porucha dodávky tepla
•

Krátkodobá – výtop elektrickými přímotopy

•

Dlouhodobá – kontakt se zřizovatelem evakuace do náhradního bydlení
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14. 4 Nouzové situace
V případě nouzové situace mohou být práva klientů dočasně omezena.
V nouzové situaci není domov schopen poskytovat službu v plném rozsahu dle Smlouvy o
poskytování služby.

Nedostatek finančních prostředků na provoz domova
 Řeší

ředitel se zřizovatelem

Nedostatek personálu – nemocnost


Řeší ředitel s vedoucími jednotlivých úseků – převedení zaměstnanců z vlastních zdrojů,
dočasné najmutí pracovníků

Infekční epidemie
•

Řeší vedoucí oddělení se zvýšenou mírou podpory – dočasné uzavření oddělení veřejnosti

•

Řeší OHES – dočasné uzavření domova veřejnosti

Povětrnostní vlivy
•

Řeší ředitel – vyhlásí mimořádný stav – doporučí omezení vycházení klientů

Klient zamčený na pokoji
Na každém oddělení jsou k dispozici náhradní klíče od pokojů klientů. V případě této nouzové
situace použije personál těchto náhradních klíčů.
Pokud dojde k tomu, že klíč bude zlomen v zámku, postupuje personál následovně:
- na 1. patře musí vyrazit dveře,
- na 2. patře musí rozbít prosklenou tabuli
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- u pokojů ve správním úseku se nejdříve pokusí dostat do pokoje skrz okno.
V případě, že ani tak se do pokoje nedostane, musí vyrazit dveře. Po vyproštění zamčeného
klienta se bude zjišťovat zavinění, vzniklé náklady za škodu hradí v plném rozsahu klient.
SERVIS 24 hod. otevírání dveří:

pan Bílek

603 482 810

ELZAMO Ml. Boleslav

603 465 425

Porucha výtahů
Dle času poruchy řeší ředitel, zástupce ředitele nebo pracovník konající službu, a to zavoláním
opravářů.
Tel. č. 606 659 083
Ztráta klienta
Sloužící pracovník oddělení je povinen zavolat na Polici ČR v Milovicích pokud se klient
podezřele

dlouhou

dobu

zdržuje

mimo

Domov

a

ohlásit

tuto

skutečnost.

Telefon: 974 878 730.
Pokud se klient do zařízení nevrátí do 24 hodin, je po něm vyhlášeno celostátní pátrání.
V případě nesvéprávného klienta se vyhlašuje pátrání okamžitě!! Policii ČR se musí odeslat
fotografie a seznam léků, které užívá.
Dále je nutné ohlásit tuto skutečnost řediteli a zřizovateli – viz-postup dle „Metodického
pokynu k hlášení mimořádných událostí pro příspěvkové organizace v sociální oblasti
zřizované Středočeským krajem ze dne 28. 5. 2007“(příloha č. 1).
Skutečnost se ohlásí opatrovníkovi.
Klient vyhrožující sebevraždou, sebepoškozováním nebo fyzickým napadením klienta či
personálu
Sloužící pracovník sociální služby ve spolupráci se zdravotní sestrou na oddělení provede
edukaci klienta a záznam. Klientovi je věnována zvýšená pozornost! Tento stav je
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konzultován s paní doktorkou Horáčkovou (psychiatr) a v případě, že stav trvá je neprodleně
přivolán lékař RZS. Další postup viz manuál – agresivní klient.

Konfliktní příbuzný
Každá návštěva je povinna se hlásit na oddělení a navštěvovat pouze pokoj svého příbuzného
(za souhlasu spolubydlících) a veřejné prostory Domova. Pokud navštíví i jiný pokoj, musí
mít souhlas daného klienta nebo klientů, kteří bydlí na pokoji.
V případě nevhodného chování návštěvy má personál právo návštěvu vykázat ven z Domova a
udělat o tom zápis.
Další listiny (směrnice, metodiky, řády..), které vedou k naplňování SQSS 14:
•

Metodický pokyn KÚSK k hlášení mimořádných událostí pro příspěvkové organizace
v sociální oblasti zřizované Středočeským krajem  Směrnice k požární ochraně,
BOZP

•

aj.
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