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Věc: Sdělení k přijímání potravin

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dne 18. 4. 2020 jste obdrželi usnesení Rady města č. 1040/42R/20 ze dne 14. 4. 2020. Toto 
usnesení je doporučující.

Sdělujeme Vám, že v současné době je možné přijímat potraviny podléhající rychlé zkáze 
v originálním balení od výrobce, které bude možné ihned dezinfikovat vhodným přípravkem určeným 
k použití v potravinářství. Po dezinfekci je třeba tyto potraviny bezodkladně předat klientovi nebo 
zajistit jejich uskladnění dle doporučení výrobce. Upozorňujeme, že potravina, u které byla 
provedena dezinfekce, nemůže být vrácena do původního přepravního obalu např. tašky, jestliže 
přepravní obal nebyl vydezinfikován.

Přijímání potravin bylo konzultováno s MUDr. Evou Patrasovou, vedoucí protiepidemického oddělení 
KHS Ústeckého kraje viz příloha tohoto dopisu. 

Při přijímání potravin od rodinných příslušníků či blízkých osob seniorů, jsou rozhodující provozní 
a personální podmínky daného domova pro seniory. Jestliže předávané potraviny podléhají rychlé 
zkáze a nelze je řádně dezinfikovat, neměly by být zaměstnanci domova pro seniory přijímány. 
Každý domov pro seniory si tak musí nastavit vlastní pravidla, ve kterých lze např. stanovit dobu 
a objem předávaných potravin. O změnách v postupu při přijímání potravin je nutné včas seniory, 
jejich rodiny a blízké osoby informovat.

S pozdravem

       PhDr. Jana Műllerová, PhD. 
vedoucí odboru MOŠ

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
Domov pro seniory Orlická a AD pro matky s dětmi, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Příloha – Vyjádření MUDr. Patrasové z KHS Ústeckého kraje ze dne 23. 4. 2020
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