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1. Cieľ 

Cieľom je upraviť pracovný postup zamestnancov pri riešení prevencie, výskyte a 

potvrdených prípadov koronavírusu COVID – 19 u prijímateľov sociálnej služby a 

zamestnancov zariadenia.  

2.  Preventívne opatrenia 

 

Na predchádzanie šíreniu nákazy COVID – 19  sú v zariadení prijaté tieto 

opatrenia: 

 

- Vzťahujúce sa na prijímateľov sociálnych služieb : 

• V zariadení platí na základe Nariadenia hlavného hygienika zákaz návštev. 

Povolené sú nevyhnutné návštevy.  Medzi nevyhnutných návštevníkov patrí 

osoba vykonávajúca základné podporné služby (napr. dodávka potravín, 

údržba a iná zdravotná starostlivosť) alebo osoba navštevujúca veľmi chorého 

alebo paliatívneho pacienta.  

• Ak je vstup nevyhnutného návštevníka určenou osobu posúdený a 

akceptovaný, musia sa vykonať nasledujúce kroky: 

 1. Pri vstupe sa skontroluje jeho stav, vrátane symptómov COVID-19, kontroly 

telesnej teploty, pričom ak vykazuje niektoré symptómy COVID-19, nesmie 

vstúpiť. 

 2. Návštevník môže navštíviť iba jedného obyvateľa, ktorého má v úmysle 

navštíviť. 

 3. Návštevník musí mať pri návšteve PSS rúško.  

4. Pre všetkých nevyhnutných návštevníkoch prichádzajúcich do styku s PSS, 

ktorý má COVID-19, by sa mal používať vhodný OOP v súlade s aktuálnymi 

odporúčaniami. 

• Obmedzenie pohybu PSS mimo priestory zariadenia charitného domu  

• Aktívny monitoring všetkých prijímateľov sociálnych služieb: 

 Zariadenie vykonáva aktívny monitoring všetkých PSS najmenej dvakrát denne 

(na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto horúčku, kašeľ alebo 

iné príznaky COVID-19.  (Príloha č. 1) 

 

• Obyvatelia so symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa 

hneď izolujú,  je informovaná vedúca sestra, ošetrujúci lekár a príslušný 

RÚVZ. V prípade príznakov na Covid 19 sa postupe podľa pokynov 

ošetrujúceho lekára. 

• Za aktívny skríning PSS zodpovedá službu konajúca opatrovateľka 

 



• Prijímatelia, vracajúci sa z hospitalizácie sú prijímaní len po preukázaní sa 

negatívnym testom na Covid – 19.  V zariadení sú umiestnení v izolačnej  izby, 

kde budú 14 dní od príchodu. 

 

• Príjem nových prijímateľov sociálnych služieb sa riadi Usmerneniami, ktoré 

sú zverejnené na stránke MPSVaR 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-

pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-

zss_aktualizacia-k-13-5.pdf 

 

• Odporúčame pohyb na čerstvom vzduchu, najmä v prípade slnečného počasia, 

pravidelné a dôsledné umývanie rúk. 

 

• Prijímatelia boli informovaní o novom víruse a o nariadených opatreniach 

 

- Vzťahujúce sa na zamestnancov zariadenia: 

 

• Zabezpečenie materiálu so základnými informáciami (spôsob prenosu 

ochorenia, zásady ochrany pred vírusom, dĺžka inkubačnej doby, prejavy 

ochorenia, liečba a úmrtnosť, odporúčané materiálne vybavenie)  

• Zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť zdravie, aby 

neohrozovali seba a prijímateľov. 

• Platí uloženie povinnosti výkonu práce zamestnancom na základe núdzového 

stavu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy) 

• Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb - 

zamestnancom po príchode do zariadenia službukonajúci zamestnanec meria 

telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom, v prípade zvýšenej teploty nad 

37,5 C, zamestnanec nesmie zostať na pracovisku.  

Do zariadenia nemôžu vstúpiť osoby: 

- ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, 

- s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,  

- ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, 

- ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie COVID-19 

s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj 

dýchavicou.  

• Za aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb zodpovedá 

službu konajúca opatrovateľka. (Príloha č. 2) 

• Zamestnanci sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj mimo prevádzky rúškom 

a hlásiť možné ohrozenie vedúcej sestre 

• V prípade nariadenia karantény, zariadenie prechodne upúšťa od činnosti, 

ktoré je možné prechodne neposkytovať, resp. ich neposkytovanie PSS 

bezprostredne neohrozí na živote alebo zdraví (sociálne aktivity, individuálne 

plány)  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-zss_aktualizacia-k-13-5.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-zss_aktualizacia-k-13-5.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-zss_aktualizacia-k-13-5.pdf


• Realizujú sa pravidelné stretnutia zamestnancov s vedúcim prevádzky na 

ktorých sú zamestnanci oboznamovaní s novými nariadeniami a opatreniami. 

• Zabezpečenie zvýšenej dezinfekcie, vetrania a pravidelne žiarenie 

germicídnym žiaričom (Príloha 3 a 4) 

 

3. Postup pri podozrení na COVID 19 

 

➢ Vedúci zariadenia  sleduje nové informácie z Ústredného krízového štábu, z MPSVR 

SR, od HH SR a z monitorovania zdravotného stavu prijímateľov sociálnych služieb. 

Všetky dôležité informácie  podáva telefonicky štatutárovi OZTB, ktorý je oprávnený 

podávať  informácie médiám počas pandémie a menežuje prípadný nedostatok 

personálu. 

➢ Informácie príbuzným ohľadom zdravotného stavu PSS je oprávnená podávať vedúca 

sestra alebo vedúci zariadenia. 

➢ Zariadenie  z dôvodu ochrany ostatných PSS aj zamestnancov v prípade potreby 

vytvorí plán zriadenia izolačných miestností (tzv. červené zóny), do ktorých budú 

umiestení PSS, u ktorých bude potvrdený prípad ochorenia na COVID – 19 a 

zabezpečí sa reprofilácia izieb tak, aby nedošlo k vzájomnému stretu infikovaných a 

zdravých prijímateľov sociálnych služieb. 

 

❖ Príprava priestorov pre prípadných infikovaných prijímateľov sociálnych služieb: 

 

- V prípade podozrenia na výskyt COVID 19 u PSS je tento podozrivý umiestnený 

v izolačnej miestnosti.  

-  V prípade výskytu väčšieho počtu PSS budú ako izolačné miestnosti slúžiť izba č. 

6, 8, 9 prípadne celé dolné poschodie.  Variabilita týchto izieb sa bude 

prispôsobovať skutočnej situácii v prípade potreby. 

-  Izolačné miestnosti budú označené nápisom „ Nevstupovať – Karanténa“.  

- Denná miestnosť pre personál starajúci sa o podozrivých na COVID 19 bude 

v kancelárii ekonómky. 

-  Miestnosť na spanie v spoločenskej miestnosti. 

-  Bočný vchod slúži pre zamestnancov starajúcich sa o infikovaných alebo 

podozrivých na COVID 19.  

 

➢ V prípade, ak je u PSS podozrenie na COVID-19, je ihneď kontaktovaný ošetrujúci 

lekár, ktorý určí ďalší postup. Ak by nebol k dispozícii lekár, je kontaktovaný RÚVZ  

Michalovce pre určenie ďalšieho postupu.  

➢ PSS, ktorý je podozrivý nesmie vychádzať z miestnosti – používa rúško, stravuje sa na 

izbe, vykonáva hygienu, resp. hygienická starostlivosť mu je vykonávaná na izbe.  

➢ Všetky použité pomôcky (rúška, pomôcky na inkontinenciu, podložky) musia byť 

uložené do igelitových vriec, ktoré sú uložené na izbe PSS podozrivého z nákazy na 

COVID 19 tak, aby nedošlo ku kontaminácii okolitého prostredia mimo izby PSS. 



4. Manipulácia s odpadom 

 

- Všetok odpad, s ktorým bola nakazená osoba v styku, vrátane použitých 

vreckoviek, inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených 

telesnými tekutinami, musí byť vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. 

- Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v súlade s 

legislatívou s ním nakladať.  

- Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať OOPP. 

 

5. Stravovanie  

- Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom kuchyne v charitnom dome 

- V prípade potvrdenia COVID 19 bude strava rozvážaná v jednorázových obaloch 

- V prípade nariadenia karantény sa rozvoz stravy pre jednotlivé prevádzky 

zastavuje 

- Stravovanie bude riešené externou firmou 

 

6. Zoznam dôležitých telefónnych čísel 

- Všetky potrebné telefónne čísla sú zverejnené na nástenke v izbe opatrovateliek 

 

 

S Krízovým  plánom sú oboznámení všetci zamestnanci zariadenia. Svojím podpisom 

potvrdia prečítanie a porozumenie s krízovým plánom zariadenia. Krízový plán je možné 

aktuálne dopĺňať. Zamestnanci sú informovaní o každej aktualizácii a musia to potvrdiť 

svojim podpisom. 

 

 

Prílohy: 

1. Záznam merania telesnej teploty PSS 

2. Záznam merania telesnej teploty zamestnanci 

3. Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu širenia  koronavirusu – 

denná smena 

4. Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu širenia  koronavirusu – 

nočná smena 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


