Doporučení ke zvýšení hygieny na zbrojnicích JSDH obce v souvislosti
s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky –
1) Umístění bezoplachových dezinfekcí pro zajištění dezinfekce rukou
a) do všech vstupních prostor zbrojnice z ulice, prostředek s dezinfekcí umístit do
prostoru za vstupní dveře,
b) ke vstupům do prostor WC,
c) ke vstupům do čistých prostor zbrojnice z garáží.
2) V případě pohybu členů jednotky na zbrojnici zajistit a) řádné větrání všech společných prostor v pravidelných intervalech (např. každou
hodinu)
b) provádět pravidelnou dezinfekci společných prostředků a vybavení (klávesnice a myši
společných počítačů, radiostanice, atd.) – doporučeno používat alkoholovou
bezoplachovou dezinfekci a otírání tkaninou namočenou v dezinfekci,
c) provádět pravidelnou dezinfekci společných míst, v kterých dochází k častému
dotýkání více osob (kliky, vypínače, stoly, atd.) - doporučeno používat alkoholovou
bezoplachovou dezinfekci,
3) Při zásahu na místě události a po návratu na základnu a) dodržovat hygieny rukou na místě zásahu, lze využít mycích koutků na malých CAS,
b) po návratu z výjezdu od mimořádné události, provést dezinfekci vnitřních prostor
zásahové techniky určené pro přepravu posádku pomocí bezoplachové alkoholové
dezinfekce, nebo omytím hadrem v roztoku Sava a vody v koncentraci 1:8.
Upozornění!!!
V případě vybavení jednotky detekční technikou –
- provádět dekontaminaci kabiny ZPA vždy bez přítomnosti detekční techniky,
- dezinfekci detekční techniky provádět jen v nejnutnějším případě a mimo prostor kabiny
ZPA,
- dezinfekci provádět otřením vlhkou tkaninou (namočenou v dezinfekčním přípravku na
alkoholové bázi a následně řádně vyždímanou). Při otírání dbát zvýšené opatrnosti a
vyhnout se otírání míst, kde jsou umístěna čidla,
- po aplikaci dezinfekce nechat přístroj na čerstvém vzduchu řádně odvětrat a oschnout,
minimálně 3 hodiny,
- zvážit možnost umístění detekční techniky v kabině ZPA v dekontaminovatelných
obalech za účelem její ochrany před možnou kontaminací v případech, kdy není nutné
její použití na místě zásahu,
- detektory nikdy neskladovat v blízkosti dezinfekčních prostředků.

