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Příloha k čj. KUKHK–12770/KRI/2020 (Rozhodnutí hejtmana č. 5) 

 

1. POSTUP PRO MANIPULACI S TĚLEM ZEMŘELÉHO 
(Vychází z dokumentu „Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19“ zpracovaného 

30.3.2020 Klinickou skupinou COVID MZ) a současných podkladů k onemocnění COVID-19. 

Důležité je, aby každý, kdo bude nakládat s těly zemřelých na onemocnění COVID-19  
(suspektní i potvrzené) event. při podezření na přítomnost nebo přítomnost  COVID-19: 

▪ Zpracoval potřebu osobních ochranných prostředků pro každou skupinu osob,  

které jsou v přímém kontaktu s těly zemřelých. 

▪ Zajistil prokazatelnou informovanost, jak s těmito ochrannými prostředky zacházet. 

1.1. Specifika péče po úmrtí 
1. Při manipulaci s tělem zemřelého se musí používat osobní ochranné prostředky,  

aby se předešlo přenosu prostřednictvím přímého kontaktu. Minimálně je vyžadováno použití 
rukavic a voděodolného oděvu s dlouhými rukávy. 

2. Standardní a poslední služby spojené s úpravou těla zemřelého jako je česání a mytí  
se neprovádí. Tělo se neobléká. 

3. Tělo se vkládá do určeného obalu (pytel s krytým zipem ze silnostěnného plastu),  
provede se dezinfekce spoje a okolí dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. 

4. Tělo s obalem se vloží do rakve. 

1.2. Specifika převozu těla 
1. Personál zodpovědný za zabezpečení těla zemřelého před transportem by měl používat 

vhodné osobní ochranné prostředky, aby bylo minimalizováno riziko expozice infekčním 
tělesným tekutinám, kontaminování předmětů a jiných povrchů v prostředí.  

2. Personálu, který připravuje tělo k převozu, je doporučeno používat rukavice a voděodolný 
oděv s dlouhými rukávy. 

3. Během převozu těla na určené místo, jeho přijetí a uložení, by měl být kontakt s lidskými 
ostatky a tělními tekutinami minimalizován. 

4. Osoby v kontaktu se zabaleným tělem by měly nosit osobní ochranné prostředky,  
aby se minimalizovalo riziko expozice infekčními tělními tekutinami, kontaminovanými 
předměty a jinými kontaminovanými povrchy. Doporučenými osobními ochrannými 
prostředky jsou rukavice a vodě odolný oděv s dlouhým rukávem. 

1.3. Specifika pohřbu 
1. Pohřeb by měl být proveden vhodným způsobem s opatrností a použitím osobních ochranných 

prostředků, aby se předešlo přenosu přímým kontaktem. Minimální požadavek na osobní 
ochranné prostředky zahrnuje rukavice a voděodolný oděv s dlouhým rukávem, ochrana 
dýchacích cest. 

2. Vystavování těla zemřelého se neprovádí a pozůstalým není umožněna prohlídka těla. 
3. Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním onemocněním COVID-19 mohou být pohřbeni  

nebo zpopelněni, jak je obvyklé. 
4. Na smutečním rozloučení je vyloučena přítomnost osob v povinné karanténě. 
5. Nutno respektovat platná vládní opatření k omezení šíření COVID-19 (odstupová vzdálenost 

osob, ochrana dýchacích cest …) 
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1.4. Pro manipulaci s tělem zemřelého je určena sada osobních ochranných 

pomůcek: 
- Ochranný oblek 
- Rukavice 
- Respirátor FFP2 
- Ochranný štít (brýle)  

 
2. POSTUP PRO MANIPULACI S OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY (OOP) 

 

2.1. Činnost před vstupem do bytu/domu zemřelého:  

 

2.1.1. Příprava OOP: osobní  

▪ 1x respirátor FFP 2,  
▪ 1x ochranný oděv,  
▪ 1x jednorázové rukavice (pár),  
▪ 1x štít (brýle). 

 

2.1.2. Příprava společná  

▪ 1x rozstřikovač s dezinfekcí na povrchy,  
▪ dezinfekci na ruce ponechat ve vozidle (nouzově lze použít dezinfekci na povrchy i na pokožku).  
▪ Příprava neprodyšné nádoby na použité OOP 

 

2.1.3. Nasazení OOP v tomto pořadí:  

1. oblečení ochranného oděvu,  
2. nasazení jednorázových rukavic,  
3. sundání povinné roušky,  
4. nasazení respirátoru,  
5. nasazení brýlí,  
6. přetažení kapuce jednorázového oděvu přes hlavu.  

 
 

2.2. Činnost v bytě/v domě zemřelého:  
1. Dezinfekce nasazených rukavic po uložení těla zemřelého do vaku pro zemřelé.  
2. Dezinfekce povrchu vaku pro zemřelé.  
3. Opětovná dezinfekce nasazených rukavic.  
4. Dezinfekce podrážek bot. 
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3. DEKONTAMINACE OOP, JEJICH ODKLÁDÁNÍ A ULOŽENÍ S POMOCÍ 

DRUHÉHO ZAMĚSTNANCE PŘI DODRŽENÍ TOHOTO POŘADÍ:  
 

1. dezinfekce nasazených rukavic vč. manžet rukávů ochranného oděvu,  
2. dezinfekce podrážek a obnažených částí bot vč. manžet nohavic ochranného oděvu,  
3. dezinfekce povrchu ochranného oděvu (shora dolů a zleva doprava, zvýšenou pozornost věnovat 

záhybům, spojům a místům pod pažemi a v rozkroku), 
4. rozepnutí zipu ochranného oděvu,  
5. stáhnutí kapuce z hlavy směrem dozadu,  
6. stáhnutí oděvu směrem dozadu,  
7. přetažení nohavic přes boty,  
8. odložení rukavic bez dotyku s vrchní částí,  
9. odložení brýlí uchopením za části původně překryté kapucí ochranného oděvu,  
10. odložení respirátoru uchopením za gumičky původně překryté kapucí ochranného oděvu,  
11. omytí rukou dezinfekcí na ruce,  
12. nasazení povinné roušky,  
13. použité OOP se odkládají do neprodyšného pytle,  
14. před jeho uzavřením se odložené prostředky ošetří dezinfekcí na povrchy,  
15. pytel se vloží do druhé neprodyšné nádoby (pevné – např. sudu nebo druhého pytle), před 

uzavřením se opět aplikuje postřik dezinfekcí,  
16. takto uložené OOP se ponechají v dezinfekčních výparech min. 24 hodin zavřené,  
17. neporušený ochranný oděv a brýle lze po vysušení opět použít, jednorázový respirátor a 

jednorázové rukavice se vyhazují.  
 


