Zásah JSDHO při nákaze koronavirem COVID-19
Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
(dále jen „KOPIS“) nebude vysílat jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (dále jen
„JSDHO“) na události s potvrzeným výskytem koronaviru COVID-19.
V případě vyslání JSDHO k události je třeba dodržovat následující postupy:
1) Na místě zásahu je nutné vytěžit zúčastněné osoby z důvodu vyloučení podezření na
nákazu koronavirem COVID-19 položením těchto otázek:
a) Byla u vás nařízena karanténa nebo máte onemocnění Covid-19?
b) Cestoval jste v posledních 14 dnech do zahraničí? (indicie – RZ jiného státu, návrat ze
zahraniční dovolené apod.)
c) Byl jste v kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na Covid-19?
2) V případě potvrzení podezření na nákazu koronavirem COVID-19:
a) informuje velitel JSDHO neprodleně KOPIS a velitele jednotky požární ochrany
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen „JPO HZS OLK“), který
se na místo dostaví.
b) pokud nehrozí nebezpečí z prodlení - JSDHO nezasahuje a vyčkává na příjezd JPO
HZS OLK.
c) v případě nebezpečí z prodlení - JSDHO bude zasahovat s použitím izolačního
dýchacího přístroje a chirurgických rukavic apod.
3) Pokud bude JSDHO zasahovat s použitím izolačního dýchacího přístroje, chirurgických
rukavic apod. dohodne velitel JSDHO s velitelem JPO HZS OLK způsob dekontaminace
použitých osobních ochranných prostředků případně způsob jejich likvidace.
4) Pokud bude JSDHO u zásahu s podezřením na nákazu koronavirem COVID-19 požádána
velitelem JPO HZS OLK o součinnost, bude vybavena ochrannými prostředky od HZS
Olomouckého kraje.
Preventivní opatření u JSDHO v souvislosti se zachováním akceschopnosti
1) U členů JSDHO, u kterých je podezření na nákazu koronavirem COVID-19, nebo jsou
v domácí karanténě, je zakázáno účastnit se výjezdů JSDHO.
2) V případě, že bude JSDH neakceschopná z důvodu nedostatku členů, informuje o této
skutečnosti neodkladně KOPIS.

3) Důrazně upozorňujeme na dodržování základních hygienických zásad. Aktuální informace
a doporučení jsou na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky
(http://www.mzcr.cz).
Výše uvedené platí do odvolání.

V Olomouci dne 12. 3. 2020.
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