Dokumenty pro podporu lidí bez domova
Plánování, příprava a reakce na onemocnění COVID-19
(překlad dokumentů Centra pro kontrolu nemocí v USA, Atlantě, staženo na stránkách
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html dne
1.4.2020)

Časté otázky a odpovědi

Jsou lidé bez domova rizikoví pro onemocnění COVID-19?
Ano, lidé bez domova jsou ohroženi onemocněním COVID-19. Služby pro bezdomovce jsou často
poskytovány ve společném prostředí, což by mohlo usnadnit šíření infekce. Protože mnoho lidí, kteří
jsou bezdomovci, jsou starší dospělí a / nebo mají jiná základní onemocnění, mohou mít také vyšší
riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 než běžná populace. Zdravotnická oddělení a
zdravotnická zařízení by měla být připravena i na tuto rizikovou skupinu.

Jak se mohou lidé bez domova chránit před onemocněním COVID-19 a jak bránit jeho
šíření v jejich komunitě?
Mnohá obecná doporučení k zamezení šíření onemocnění COVID-19 mohou být pro skupinu lidí bez
domova obtížně proveditelná. Ačkoli to může být velmi obtížné či nemožné vyhnout se místům
s větší koncentrací osob, jako jsou například přístřešky, lidé bez domova by se o to měli přesto
pokusit, zůstávat v menších sociálních skupinách, a pokud toto nelze, vyhnout jiným přeplněným
veřejným místům a veřejné dopravě. Měli by využít možnosti odběru jídla. Měli by si udržovat
vzdálenost od ostatních lidí alespoň dva metry (délku dvou paží). Měli by si také umývat ruce mýdlem
a (ideálně teplou) vodou po dobu nejméně 20 sekund tak často, jak je to možné, a zakrýt ústa nejlépe
jednorázovým kapesníkem při smrkání a kašli či rukávem ohbí paže při kýchání a kašli.
Co má dělat osoba bez domova, pokud pociťuje příznaky onemocnění?
Každý, i lidé bez domova, s příznaky typickými mj. pro COVID-19 (horečka, kašel nebo dušnost), by
měl upozornit svého praktického lékaře či poskytovatele služeb (například poskytovatele sociální
péče, magistrát). Tito zaměstnanci pomohou jednotlivci pochopit, jak se izolovat, a identifikovat
možnosti lékařské péče podle potřeby.
Kde se lidé bez domova mohou nechat testovat?
Pokud splňují kritéria pro testování, lidé bez domova budou mít přístup k testování COVID-19
prostřednictvím poskytovatele zdravotní péče. Místní veřejné zdravotnické zařízení ve spolupráci
s hygienickou službou určí nejlepší další postup pro jednotlivé případy. (Pozn.: upraveno SZÚ)
(Pozn. SZÚ: Pokud testování nařídil hygienik nebo lékař, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Pokud bude provedeno na vlastní žádost, je zpoplatněno podle ceníku laboratoře. Odběrové centra,
která testují na koronavirus: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/, u každého je
uveden kontakt, informace a provozní doba. Pacientům, kteří nemají žádné příznaky, je nyní
doporučeno testování neabsolvovat, dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Tato současná

stanoviska k testování se však mohou změnit, proto prosím sledujte stránky MZCR
https://koronavirus.mzcr.cz/)
Kde se má osoba bez domova zdržovat pokud je podezřelá z onemocnění COVID-19 anebo pokud je
potvrzeným případem?
Osoby s podezřením nebo potvrzeným COVID-19 by měly zůstat v místě, kde mohou být nejlépe
izolovány od ostatních lidí, aby se zabránilo šíření infekce. Místní zdravotnická zařízení, úřady bydlení,
zařízení péče o bezdomovce a zdravotnická zařízení by měly plánovat, na jakých místech budou
izolovány osoby bez domova s podezřením či potvrzeným onemocněním COVID-19. Izolační
jednotkou pro ubytování těchto osob by mohly být jednotky určené místními úřady nebo přístřešky,
které jsou schopny dostatečně izolovat tyto lidi. Pokud nejsou k dispozici žádné jiné možnosti, měli by
poskytovatelé služeb pro bezdomovce plánovat, jak mohou pomoci lidem izolovat se, a rovněž při
plánování organizování a poskytování další podpory.
Mají ubytovny pro bezdomovce provádět skríning onemocnění u lidí bez domova?
Přístřešky pro bezdomovce mohou kontrolovat příchozí hosty na příznaky respiračních infekcí.
Všichni by měli mít nasazenu roušku přes nos a ústa a měli by být nasměrováni do předem určené/ho
místa/nosti. V ideálním případě by tito hosté zůstali v jednotlivých pokojích. Pokud jednotlivé pokoje
nejsou k dispozici, zvažte použití velké, dobře větrané místnosti, ve které jsou postele alespoň 2
metry od sebe s dočasnými překážkami vybudovanými mezi nimi. Požádejte všechny hosty, aby spali
opačně, na střídačku hlava k nohám druhého a naopak (větší vzdálenost mezi hlavami). V tuto chvíli
se nedoporučuje prověřovat příchozí hosty na COVID-19 pomocí laboratorních testů, pokud k tomu
nebudou vyzváni místní zdravotní úřady.

Mají být přístřešky a ubytovny pro osoby bez domova zavřeny?
Útulky pro bezdomovce plní důležitou funkci. Útulky by měly zůstat otevřené, pokud poskytovatelé
služeb pro bezdomovce, a hygienická zdravotní služba či úřady bydlení nerozhodnou, že je třeba tyto
uzavřít.

Měli by být usedlosti / tábory bezdomovců uzavřeny?
Prioritou by mělo být i nadále pomoci těmto lidem k dosažení stabilního bydlení v domech / bytech.
Pokud však toto není dostupné, umožněte lidem žijícím v táborech zůstat tam, kde jsou. Povzbuzujte
je, aby dodržovali rozestupy mezi sebou (dva metry) a pokud možno aby dodržovali základní
hygienická pravidla (Interim Guidance for People Experiencing Unsheltered Homelessness).

