Svaz léčebných lázní ČR, Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně
Sdělení Svazu léčebných lázní ČR k opatřením v provozech ve spojitosti s výskytem
onemocnění COVID-19
Praha, 18.3. 2020 - Následky restrikcí spojených s pandemií koronaviru mají obrovský dopad
na ekonomiku, viditelné jsou již nyní v cestovním ruchu a v posledních dnech masivně dopadají
na lázně a bez pomoci státu to nezvládnou.
Pevně věříme, že v této pomoci bude stát efektivnější než při zajišťování dodávek ochranných
prostředků k posilování hygieny, ochrany či bezpečí pacientů a zaměstnanců v lázeňských
provozech. Tady stát selhal.
Situaci komplikuje nepřehledností vydávaných opatření, nedostatkem koordinace a
zaměňováním mediálních prohlášení za skutečné krizové řízení. Nebyl schopen
už téměř dva měsíce zajistit ochranné prostředky, v lázních, stejně jako v jiných zdravotnických
zařízeních je jich kritický nedostatek. Přesto lázně přijala řadu opatření, díky kterým se
epidemiologická bezpečnost jejich provozů znásobila.
K uklidnění nálad to ale zatím stále nevede, protože v souboji s médii a sociálními sítěmi taháme
za kratší provaz, který nám právě ještě zkracuje zmíněný nedostatek ochranných prostředků.
Níže uvádíme výběr hlavních opatření pro posílení bezpečnosti, která lázeňská zařízení zavedla:
• Posíleny dezinfekce, informační panely atd. dezinfikují se hlavně společné prostory a
zdravotní úseky, vstup pokojských na pokoje se naopak omezuje, aby šlo o soukromý
prostor hostů.
• Omezen a kontrolován je vstup do lázní – někde vrátní, někde uzavřeno na zvonek,
označování hostů a personálu.
• Nově přijímaní pacienti procházejí filtrem mimo hlavní budovy – bezkontaktní měření
teploty + dotazník, aby se nesetkali s nikým z provozu ani s již vyšetřeními a zdravými
pacienty.
• Dotazník i sebekontrolu teploty doma má udělat každý před cestou do lázní.
• Od zaměstnanců se požaduje každodenní měření teploty před nástupem do práce. Toto
ukládá občanům i vláda.
• Pro případ izolace jsou zřízeny pokoje, kam se umístí jak suspektní případ, tak pracovník
či pracovníci, kteří byli s infikovaným hostem v kontaktu.
• Výskyt respiračních onemocnění s dušností a kašlem řešen jen na pokoji v izolaci a dále
podle pokynů krajských hygienických stanic – host je má při příznacích zdravotníky
volat k sobě.
• Pracovní týmy jsou rozděleny tak, aby se nepotkávaly a byly nahraditelné.
• V jídelnách je snaha směnovat, aby se zmenšil počet souběžně přítomných osob a zvětšil
se mezi nimi rozestup.
• Odstraňují se látkové ubrusy kvůli dezinfekci a ty jsou nahrazovány buď omyvatelnými
či budou jen prosté plochy, které lze otírat dezinfekcí.
• Pokud to postupné omezování provozů a sestěhovávání hostů dovolí, budeme na pokojích
ubytovávat výhradně samostatně.
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• Hlavní je informovanost a korekce jednotlivých opatření den za dnem a instrukcemi
vlády.
• Samozřejmostí je uzavření wellness nebo ostatních doplňkových služeb, kulturních
představení apod., Z lázní zcela vytratil společensko-kulturní život
Důležité je si ale uvědomit, že lázně jsou zdravotnické zařízení. Jejich hosté nejsou veřejnost, ale
jde o na vstupu vyšetřené a během pobytu sledované osoby. Kontakt s nimi je tak bezpečnější
než třeba sloužit v ambulancích, ale třeba i prodávat v potravinách nebo cestovat v MHD.
Pokud nemluvíme o kapacitách tuzemských lázní soustředěných na cizince, které už většinou
zavřely, tak je v provozu ještě necelá polovina kapacit, ale den za dnem se už jen vyprazdňují,
než se do třech týdnů jejich provoz úplně zastaví.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:
SLL ČR * Opletalova 27 * 110 00 * Praha 1
Tel.: +420 602 697 768
sekretariat@lecebnelazne.cz * www.lecebnelazne.cz
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