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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 11 

Rizikové a nouzové situace 

11 a) Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu 
sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových 
situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat 
v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich 
řešení. 

Riziková situace je stav, kdy hrozí riziko újmy na zdraví u zaměstnance nebo klienta, 
případně vznik škody na majetku (např. klient je pod vlivem alkoholu či drog, klient 
s agresivními projevy, napadení zaměstnance OSPOD klientem, napadení klienta klientem, 
napadení zaměstnance OSPOD domácím zvířetem, ohrožení zaměstnance infekčním 
onemocněním apod.).  

Nouzová situace je stav, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
z důvodu nenadálé situace (např. výpadek elektrického proudu na pracovišti, pracovní 
neschopnost většího počtu zaměstnanců, porucha nebo havárie vozidla při cestě za klientem, 
vznik požáru na pracovišti apod.). 

Všichni zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí jsou proškoleni ohledně 
dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s vnitřními předpisy úřadu.  

Důležitá telefonní čísla: 

112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 

155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

156 MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV TÍSŇOVÁ LINKA 

158 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

V případě volání na linku tísňového volání je třeba sdělit základní informace:  

• své jméno a číslo telefonu 

• co se stalo 

• u zraněné osoby – popsat zdravotní stav a věk 

• kde se událost stala 

• dohodnout další postup 
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• po ukončení hovoru je nutné vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník 
ověří pravdivost nahlášené zprávy 

Všichni zaměstnanci jsou proškoleni o tom, jakým způsobem lze řešit různé rizikové 
a nouzové situace, se kterými se v rámci své činnosti setkávají. Jsou informováni, kde je 
umístěna na pracovišti lékárnička. Lékárničku doplňuje a kontroluje bezpečnostní technik.  

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má v rámci standardu zpracována konkrétní pravidla 
a postupy pro řešení rizikových a nouzových situací. Nové postupy zapracovává do standardů 
vedoucí oddělení. 

 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

 


