Hygienická pravidla návštěv vnitřních prostor nemocnic
Zdravotními klauny při klauniádách
Povolení ke vstupu do nemocnice mají výhradně Zdravotní klauni, kteří:
1. Nejsou pozitivně testovaní na přítomnost SARS-CoV-2, ani netrpí příznaky spojenými s tímto
virem.
2. Není jim nařízena karanténa či izolace Krajskou hygienickou stanicí.
3. Při kontaktu s osobou, u které je potvrzeno onemocnění Covid-19, nebo která má příznaky
tohoto onemocnění dodržují aktuální pravidla nastavená organizací Zdravotní klaun, o.p.s.
Tato pravidla jsou vždy platná minimálně v rozsahu opatření nařízených Vládou ČR.
Z důvodu bezpečnosti pacientů, personálu v nemocnicích i pracovníků organizace, stejně tak
jako na žádost konkrétních zdravotnických zařízení, je Zdravotní klaun, o.p.s., oprávněna
požadovat dodatečná pravidla nad rámec vládních opatření a Zdravotní klauni jsou povinni
je dodržovat.
4. Pokud cestovali mimo ČR, dodrželi všechna ochranná právní nařízení Vlády ČR pro návrat do
ČR.
5. Pečlivě zváží svůj zdravotní stav a ověří si, že jejich tělesná teplota není vyšší než 37 °C.
6. Jsou testováni testem, který slouží k prokázání bezinfekčnosti dle aktuálního nařízení
Ministerstva zdravotnictví, na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 případně dle interního
nařízení Zdravotní klaun, o.p.s., je-li interní nařízení přísnější. Délka bezinfekčnosti po
provedení testu se řídí aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pokud partnerské zařízení neurčí jinak, výjimku z testování mají Zdravotní klauni, kteří splňují
podmínky pro udělení výjimky z testování specifikované vládním protiepidemickým
opatřením.
Každý Zdravotní klaun je při vstupu do nemocnice vybavený:
1. respirátorem třídy FFP2 nebo jiným certifikovaným respirátorem se stejným stupněm
ochrany;
2. jednorázovými rukavicemi;
3. jednorázovými návleky na obuv;
4. malou příruční dezinfekcí s alespoň 60 % obsahem alkoholu;
5. čistě vypraným kostýmem
Zdravotní klauni jsou v průběhu návštěvy vázáni k dodržování následujících pravidel:
1. Respirátor je povinnou součástí kostýmu. Musí být pečlivě nasazený po celou dobu návštěvy
vnitřních prostor zařízení.
2. Zdravotní klaun pečlivě dbá veškerých hygienických doporučení personálu oddělení a
nařízení nemocnice.
3. Omezit na maximální možnou míru přinášení předmětů zvenčí na oddělení nemocnic.
Rekvizity, které má Zdravotní klaun u sebe, jsou pravidelně dezinfikované. Zdravotní klaun se
snaží předejít předávání předmětu mezi klaunem a pacientem.
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