Pravidla návštěv vnitřních prostor nemocnic Zdravotními
klauny při klauniádách
Povolení ke vstupu do nemocnice mají výhradně Zdravotní klauni, kteří:
1. Nejsou pozitivně testování na přítomnost SARS-CoV-2, ani netrpí příznaky spojenými s tímto
virem.
2. Nepřišli do styku s osobou, u které je potvrzeno onemocnění Covid-19, nebo která má
příznaky tohoto onemocnění, ani s osobou, u které je nařízena karanténa z důvodu výskytu
onemocnění Covid-19 v jejím okolí.
3. Necestovali do oblastí státem označených jako rizikové.
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 antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné
poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, které lze použít laickou osobou, a to nejdéle 3 dny před návštěvou partnerského
zařízení.
7. Výjimku mají Zdravotní klauni, kteří:
a. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní, nebo
b. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

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, včetně obuvi, která je určena výhradně pro pohyb v nemocnici.
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Zdravotní klauni jsou v průběhu návštěvy vázáni k dodržování následujících pravidel:
1. Respirátor je povinnou součástí kostýmu. Musí být pečlivě nasazen po celou dobu návštěvy
vnitřních prostor zařízení.
2. Zdravotní klaun pečlivě dbá veškerých hygienických doporučení personálu oddělení a
nařízení nemocnice.
3. V maximální míře dodržovat pravidla bezdotykové klauniády a odstupy alespoň 2 metry.
4. Omezit na maximální možnou míru přinášení předmětů zvenčí na oddělení nemocnic.
Rekvizity, které má Zdravotní klaun u sebe, jsou dezinfikované před vstupem na každý pokoj.
V maximální míře se Zdravotní klaun snaží předejít předávání předmětu mezi klaunem a
pacientem.
5. Při každé návštěvě je pečlivě vedena evidence navštívených oddělení a pokojů.
6. Zdravotní klaun nenosí osobní předměty jako jsou šperky, hodinky atp., které nejsou
pravidelně dezinfikované.
7. Užití ústenky není pro vnitřní prostory nemocnice dovoleno. Výjimku tvoří pouze venkovní
klauniády, pokud personál dané nemocnice neurčí jinak, kde lze použít jednorázové i
opakovaně použitelné ústenky. Opakovatelně použitelná ústenka musí být vždy nově vypraná
a vyžehlená.
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