
PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY  

K BEZPEČNÉMU CHOVÁNÍ PŘI NÁLEZU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY 

Východisko: 

S injekčními stříkačkami a jehlami se můžeme setkat na nejrůznějších místech. Nejedná se 

jenom o odlehlejší místa, kde narkomani nebývají rušeni, jsou to i parky, dětská hřiště, okolí 

laviček, ale i školní zahrady. Jedná se o vysoce nebezpečný odpad, protože tyto injekční jehly 

a stříkačky odhazují na veřejných prostranstvích většinou narkomané, kteří užívají drogy 

intravenózně (aplikací do žíly). Je obecně známo, že uživatelé drog bývají velice často 

nakaženi virovými žloutenkami typu C, B, A, ale i HIV. K přenosu těchto infekcí postačuje 

minimální množství krve, které zůstává v průsvitu injekční jehly. 

Vzhledem k tomu, že injekční stříkačky a jehly představují zdraví nebezpečný infekční odpad 

a kromě veřejných prostranství se mohou vyskytnout i na školních zahradách, kam mohou 

být odhozeny, vydává ředitelka školy tento příkaz, aby bylo možné eliminovat možné 

poranění dětí. 

 

Platnost příkazu: od 3.4.2018 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

 Všechny děti budou opakovaně poučovány o tom, jak se zachovat v případě nálezu 

injekční stříkačky. Pomocí příběhu jim budou vštěpována 2 pravidla: 

 

1. Injekční stříkačky nebo jehly se za žádných okolností NIKDY NEDOTÝKÁME!!! 

 

2. Počkáme u místa nálezu a IHNED VOLÁME p.učitelku nebo někoho dospělého, který 

může zavolat Městskou policii – 602 840 784, příp.156. 

 

 Školní zahrady budou před vstupem dětí pravidelně kontrolovány školnicí, školníkem a 

uklízečkami. Kouty zahrady i volná prostranství budou prohlédnuta, zda tam nejsou 

odhozeny injekční stříkačky a jehly, plechovky od toluenu, acetonu, plynu do zapalovačů 

apod. Takové předměty jsou vždy důkazem, že místo navštěvují osoby, které berou 

drogy.  

Pískoviště bude před vstupem dětí řádně prohlédnuto pomocí hrabiček. 

 

 Při vycházce mimo areál školy půjdou děti ve dvojicích. Před volným pohybem dětí 

v přírodě vymezí učitelky dětem prostor, ve kterém se budou pohybovat, a ten předem 

zkontrolují. Děti poučí o bezpečném chování. 

 

 Poučení dětí o bezpečnosti bude zapsáno v třídní knize. 



CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NÁLEZU POUŽITÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY NEBO JEHLY 

– NEDOTÝKAT SE injekční stříkačky nebo jehly,  HROZÍ INFEKCE !!! 

– nejlépe ihned VOLAT LINKU 602 840 784, příp. 156 – Městská policie 

– vyčkat na místě nálezu do příjezdu hlídky MP a místo ukázat (jehla nebo stříkačka je malá, 

lehce se přehlédne). 

S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje 

(například pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem). 

 

CO DĚLAT, POKUD SE O POUŽITOU INJEKČNÍ JEHLU PORANÍ DÍTĚ 

- bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku 
viru) 

- ranku nemačkejte 

- po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním 
roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem (mají antiseptický a protivirový účinek)  

- zkontaktujte rodiče dítěte, aby co nejdříve dostavili do MŠ a poté navštívili dětského lékaře  

- zároveň zkontaktujte KHES – epidemiologické oddělení – tel 487 820 010 a událost 
nahlaste, včetně jména poraněného dítěte, jeho data narození, zdravotní pojišťovny, jména 
dětského lékaře a kontaktu na matku. Lékař KHES se domluví s dětským lékařem další 
postup. 

- zranění dítěte zapište do knihy úrazů 

 
CO DĚLAT, POKUD SE O POUŽITOU INJEKČNÍ JEHLU PORANÍ DOSPĚLÝ 

- bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku 
viru) a ranku nemačkejte 

- po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním 
roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem (mají antiseptický a protivirový účinek)  

- co nejdříve navštivte svého praktického lékaře nebo lékaře KHES  

- zkontaktujte i KHES – epidemiologické oddělení – tel 487 820 010 a událost nahlaste, lékař 
KHES domluví s praktickým lékařem další postup 

- zranění dítěte zapište do knihy úrazů 

V Novém Boru dne 3.4.2018      Mgr. Ivana Posseltová 


