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PŘIPRAVENOST ZZS  
PRIMÁRNÍ OCHRANA 
  
• primární ochrana v.s. 
• zastupitelnost 
• flexibilita 
• personální dostupnost 
 
                     x 
 
• riziko chyb 



PŘIPRAVENOST ZZS  
METODIKA 

 

• MP 11/2014  ZÁSADY 
OCHRANY VÝJEZDOVÝCH 
SKUPIN PŘED BIOLOGICKÝMI 
RIZIKY 

 

• KONTROLNÍ SEZNAM 

 

krok

POSTUP MŮŽE ZMĚNIT ORGÁN OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KHS)

Pracoviště krizové připravenosti ZZS Karlovarského kraje ©

uložení BIOVAKU na  transportní nosič (scoop - rám, páteřní deska) 

transport BIOVAKU do vozidla, přes dekontaminační zónu

dekontaminace výjezdové skupiny, BIOVAKU a přístrojů, HZS

uložení do obalů na bilogický odpad, zajistit páskou

naložení BIOVAKU do vozidla

vyčkat na hlídku policie ČR, nutnost doprovodu

transport BIOVAKU s objektem na infekční odd. FN na Bulovce, 

Budínova 67/2, Praha 8

předání BIOVAKU s objektem (BIOVAK ponechat k likvidaci v místě)

odpojit zdravotnické přístroje a uložit do obalů na biologický odpad

odstavit vozidlo k dekontaminaci naproti FN na Bulovce, fa. AmfionČINNOST

PO 

UKONČENÍ

SYMPT.: HEMORAGICKÝ EXANTÉM - PROVÉST ODBĚR HEMOKULTUR BACTEC / PODAT ATB 

svléct speciální OOPP, včetně prostředku ochrany dýchycích cest

nasadit prostředek ochrany dýchacích cest

přetáhnout kapuci přes hlavu

uzavřít zip ochranného oděvu

návlect první vrstvu rukavic, pod provní vrstvu oděvu

vstup do ohniska

PŘÍPRAVA

SPECIÁLNÍ

OOPP

ČINNOST

 V OHNISKU

TRANSPORT

připravit místo pro převlečení do speciálního OOPP, tzv. čistou zónu

svléct služební OOPP a odložit osobní věci (hodinky, náušnice apod.)

činnost

KONTROLNÍ LIST POSTUPU PŘI MOŽNÉM OHROŽENÍ BIOLOGCKÝM RIZIKEM

vyzvednout BIOVAK ve skladu SZM na v.z. Karlovy Vary (v.č. záložních baterií)

označit určené vozidlo magnetickými polepy BIOHAZARD

zajištění objektu (i.v. vstup, monitorace, popř. plicní ventilace)

uložit služební OOPP a osobní věci do připraveného obalu

obléct funkční podvlek (funkční triko s dl. rukávem + funkční spodky)

možnost ponechat služební OOPP na méně časově náročné zásahy

obléct celotělový ochranný oblek s integrovanými návleky přes obuv

předání obalů na biollogický odpad se spec. OOPP, k likvidaci HZS

obléct čisté služební OOPP

navléct druhou vrstvu rukavic, přehrnout přes rukáv ochraného oděvu

přelepit páskou, nebo kotoučovou náplastí, při ohnuté paži v lokti

navléct třetí vrstvu rukavic (nepřelepovat pro snadnější výměnu)

izolování kontaktů od objektu  a soustředění v jiné místnosti 

rozvinutí BIOVAKU, kompletace ventilační jednotky a její aktivace

roušku přes ústa v případě spontání ventilace

uložení objektu do BIOVAKU, hlavou k výdechujednotky

provlečení kabelů, spojovacích hadiček a vent. okruhu otvory BIOVAKU

přístroje, infůze ponechat mimo BIOVAK

pozvolně zapnout BIOVAK od nohou



PŘIPRAVENOST ZZS  

MTZ 
 
• BIOHAZARD SET (SPEC. OOPP) 
 
• BIOVAK EBV 30 
 
 



SKUTEČNOST  / VÝJEZD 

VÝZVA: 
• Žena asi 35 let 

• Po kolapsu na ulici 

• Epistaxe 

• Křeče  

 

Po 3:00 min. info. o: 

• Léčena pro Malárii 

• Před 14 dny návrat z Nigérie 

 

Vyslána RZP + BIOVAK 

 

 



SKUTEČNOST / SITUAČNÍ ZPRÁVA 

RZP  

• potvrzuje somnolenci 

• oběhově stabilní 

• TT 38 C 

• epistaxe  

• LIBÉRIE 

 

• požaduje lékaře 

 

• spuštěn režim VVN 

 



OTÁZKY? 

DÉLKA ZÁSAHU 
• 11 hod. /  4,5 hod. na místě 
• 2 v.s. RZP/RV  
• 2x dekontaminace 
ŠETŘENÍ 
• lhaní pacientem 
• zlehčování managemntem 
KOMPETENCE 
• rozhodování(KHS/MZ/FNB) 
• Nejasná rozhodovací linie 
• Více komunikačních kanálů 

 
 

 



OTÁZKY? 

 

LIKVIDACE BIOL. MAT. 
• zákon o odpadech 
• 2 spec. firmy 
• použití wc? 
 

LIKVIDACE BIOVAKU? 
 
ODBĚR VZORKU V TERÉNU? 
 
LIKVIDACE TĚLA? 
 
OHNISKOVÁ LIKVIDACE? 
• SZU? HZS? 
• 24 hod.? 
• prostředek ? 
• materiální škody 

 



OTÁZKY? 
BIOVAK 

 

• těsnost? 

• filtry x persteril? 

• poškození materiálu? 

• thermokomfort? 

• bezpečný transport? 

• dekontaminace  

               X 

      likvidace? 

 



OTÁZKY? 

BEZPEČNOST 

 

• integrované návleky 

• pohodlný transport 

• režim transportu 



OTÁZKY? 

DEKONTAMINACE PŘÍSTROJŮ 
 
• šetrný prostředek? 
 
• SÚJCHBO? 
 
• logistika? 
 

DEKONTAMINACE VOZIDLA 
• 2 RZP 
• FNB 
 



 ŘEŠENÍ? 
V.S. 
• komfort pro delší transporty 
• návleky s výztuhou 
• praktický nácvik (4x , + 30 min.) 
TIP 
• pevný box 
• filtry kombi (biol. + chem.) 
• thermofolie 
LIKVIDACE ODPADU 
• smluvní zajištění 
DEKONTAMINACE 
• SÚJCHBO 
METODIKA 
• KZOS (kontrolní seznam) 
• MP úprava 

 



DĚKUJI   ZA   POZORNOST 


