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Údaje o zmenách: 
 
Článok /časť Dátum Vykonal - meno Popis vykonaných zmien v dokumente 

Články: I, II, III, 
VIII a IX 

23. 04. 2020 Výhonská Doplnený dokument 

Články: III, IV, V, 
VI, VII 

05. 05. 2020 Výhonská, Kováčová,  
Oravcová, 
Sovičová, Džuganová,  

Doplnený dokument, spracované prílohy 

Príloha č. 10 05.05.2020 Šrenkel Upravený dokument 
Príloha č. 1 05.05.2020 Šrenkel Doplnený dokument 
Článok I, 
Príloha č. 11 

12. 10. 2020 Výhonská Doplnený dokument 
Nový dokument 
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V súlade s Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR pre prípad pandémie, ako aj zmysle usmernenia  

Ministerstva zdravotníctva SR 
 

v  y d á v a 

Centrum sociálnych služieb Zátišie  

 

doplnený a upravený krízový plán  

v prípade výskytu infekcie COVID-19 
 

Článok I 

Základné informácie 

 

1. Definícia prípadu 

 

Klinické kritériá (príznaky ochorenia) 

Každá osoba, ktorá má aspoň jeden z nasledujúcich príznakov: 

• kašeľ, 

• telesná teplota nad 38 oC, 

• sťažené dýchanie, 

• náhly nástup straty čuchu, chuti alebo porucha chuti. 

 

Pozor: U starších a imunitne oslabených prijímateľov môže zostať telesná teplota nízka, 

preto treba zvážiť iné príznaky a poradiť sa s lekárom. 

 

Diagnostické zobrazovanie kritériá 

Rádiologický dôkaz vykazujúci lézie kompatibilné s COVID – 19. 

 

Laboratórne kritériá 

Detekcia nukleovej kyseliny SARS-CoV2 v klinickej vzorke. 

 

Epidemiologické kritériá 

Aspoň jedna z týchto dvoch epidemiologických súvislostí: 

• osoba, ktorá bola pred nástupom príznakov v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch 

s potvrdeným prípadom COVID – 19, 
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• osoba, ktorá navštívila alebo pracovala 14 dní pred nástupom príznakov v zariadení 

pre zraniteľné skupiny populácie, kde bol potvrdený prebiehajúci prenos COVID – 19. 

 

Klasifikácia prípadov 

 

Možný prípad 

• Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá 

Pravdepodobný prípad 

• Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá, má epidemiologickú súvislosť 

• Každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá 

Potvrdený prípad 

• Každá osoba, ktorá spĺňa laboratórne kritériá 

 

Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia) 

 

1. Osoba s akútnou infekciou dýchacích ciest – náhly nástup aspoň jedného 

z nasledujúcich symptómov: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť 

2. Osoba s akútnym respiračným ochorením, ktorá bola v posledných 14 dňoch pred 

objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným alebo potvrdeným 

prípadom COVID-19 

3. Osoba so závažnou akútnou respiračnou infekciou – horúčka a aspoň jeden príznak 

respiračného ochorenia: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť a vyžadujúca hospitalizáciu 

 

Inkubačná doba 

Inkubačná doba je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu tí, ktorí boli vystavení stretnutiu 

s človekom s potvrdeným prípadom COVID – 19, majú byť bezodkladne izolovaní v domácom 

prostredí alebo v priestoroch pobytového zariadenia sociálnych služieb počas 14 dní od 

posledného kontaktu s chorou osobou. 

 

2.Definícia osôb v kontakte 

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo 

mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. 

Miera rizika závisí od úrovne expozície. 

 

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície): 

Za osobu vo vysokom riziku expozície sa považuje osoba: 
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• ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 

minút, 

• ktorá mala fyzický kontakt s prípadom COVID-19, 

• ktorá mala nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami prípadu COVID-19 

(napr. pri kašľaní), 

• ktorá bola v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, 

nemocničnej čakárni atď.) s prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút, 

• ktorá sedela vedľa prípadu  COVID-19, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle, 

• zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19 

bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením použitia OOPP. 

 

Osoba v úzkom kontakte 

Počas obdobia 14 dní od ostatnej expozície prípadu COVID – 19 dodržiava: 

• izoláciu v domácom prostredí alebo v mieste poskytovania sociálnych služieb, 

opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a cestovania, 

• denné sledovanie vlastných príznakov kompatibilných s COVID – 19 vrátane horúčky 

akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, 

• denné meranie a zaznamenávanie teploty,  

• prísnu hygienu rúk a respiračnú etiketu, 

• ak sa objavia príznaky, okamžite sa izoluje a vyhľadá lekársku pomoc, pokiaľ možno 

telefonicky, podľa aktuálnych odporúčaní vnútroštátnych/miestnych orgánov, 

• v prípade potreby kontaktuje RÚVZ. 

 

Za osobu v nízkom riziku expozície sa považuje osoba 

• ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 

minút, 

• ktorá bola v uzavretom prostredí s prípadom COVID-19 kratšie ako 15 minút, 

• ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom, 

• zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, 

alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 

s odporúčanými OOPP. 

 

Osoba v nízkom riziku expozície 

Počas obdobia 14 dní od ostatnej expozície dodržiava: 

• denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID – 19 vrátane horúčky 

akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, 
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• opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýba sa cestovaniu, 

• prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety, 

• ak sa vyskytnú príznaky, okamžite sa izoluje a kontaktuje telefonicky lekára, ak ide 

o prijímateľa sociálnej služby, je zabezpečená jeho izolácia v obytnej miestnosti 

určenej na preventívne oddelenie od ostatných osôb (izolačná miestnosť). 

 

Informovanie príslušného lekára 

O kontakte prijímateľa s človekom s potvrdeným ochorením COVID – 19, ako aj 

o vývoji príznakov telefonicky informuje bezodkladne sestra zariadenia sociálnych služieb, 

prípadne riaditeľ (vedúca úseku, praktická sestra, opatrovateľka) ihneď príslušného 

ošetrujúceho (všeobecného) lekára alebo v prípade nejasností hygienika príslušného 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) a v ďalšom postupe sa riadi ich 

usmerneniami. 

 

Spôsob prenosu 

K prenosu dochádza primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri 

rozprávaní, kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. 

Prenos je možný tiež predmetmi kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. 

Vírus môže prežiť na rôznych povrchoch od niekoľko hodín (meď, kartón) až po 

niekoľko dní (plast a nehrdzavejúca oceľ). 

 

 

Represívne opatrenia (sekundárna prevencia) v prípade podozrenia na respiračnú infekciu 

 

1. Izolovať ihneď chorého prijímateľa. 

2. Izolovať osoby, ktoré boli s prijímateľom v kontakte. 

 

Postup v prípade návratu, prijímania a presunu prijímateľa sociálnej služby 

 

V zmysle usmernenia MPSVR SR k umožneniu návratu, presunu a prijímania 

prijímateľov sociálnej služby v zariadení s týždennou a celoročnou pobytovou formou 

(aktualizácia k 22. 06. 2020) a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

OE/3449/99812/2020 zo dňa 16. 06. 2020 na zabezpečenie ochrany prijímateľov a personálu 

zariadenia bude dodržiavaný nasledovný postup: 
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Návrat prijímateľa z domáceho prostredia (prerušenie poskytovania sociálnej služby): 

• prijímateľ, resp. jeho zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) vyplní na účely 

poskytovania sociálnej služby čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej 

anamnéze prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku (príloha č. 11), 

• predloží potvrdenie o vykonaní testu na COVID – 19 s negatívnym výsledkom, nie 

starším, ako 48 hodín. 

 

Poskytovanie sociálnej služby novému prijímateľovi a presun prijímateľa z iného 

zariadenia sociálnych služieb: 

• prijímateľ, resp. jeho zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) vyplní na účely 

poskytovania sociálnej služby čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej 

anamnéze prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku (príloha č.   ......), 

• predloží potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára, 

• predloží potvrdenie o vykonaní testu na COVID – 19 s negatívnym výsledkom, nie 

starším, ako 48 hodín. 

 

Z dôvodu, že inkubačný čas ochorenia SARS-CoV-2 je 2 až 14 dní, prijímateľ sociálnej 

služby bude pri návrate do zariadenia izolovaný v priestoroch pobytového zariadenia 

sociálnych služieb počas 14 dní. 

 

Izolačné miestnosti v CSS Zátišie: 

a) Domov sociálnych služieb v Osadnom – izolačná miestnosť v priestoroch tímu 2  

b) Domov sociálnych služieb v Osadnom – izolačná miestnosť vytvorená 

v ubytovacej bunke na prízemí 

c) Zariadenie podporovaného bývania v Osadnom – izolačná miestnosť vytvorená 

z izby prijímateľov 

d) Zariadenie podporovaného bývania v Snine – izolačná miestnosť vytvorená 

v priestoroch zariadenia dočasnej starostlivosti o deti  

Zodpovední zamestnanci (sestra, praktická sestra, opatrovateľ, opatrovateľka) sledujú 

zdravotný stav prijímateľa so zameraním na príznaky ochorenia COVID – 19. 

U prijímateľa/ľov v izolácii vykonáva zodpovedný zamestnanec denný monitoring 

zdravotného stavu so zameraním na príznaky ochorenia COVID – 19 a to: meranie teploty, 

príznaky kašľa, príznaky dýchavičnosti, (optimálne 2 krát denne a to: ráno a večer), stratu 

čuchu, alebo chuti. 
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Postup pri práci s prijímateľom: 

a) zamestnanec používa pridelené OOPP: respirátor FFP2, rukavice, jednorazový 

ochranný plášť,  

b) vykonáva dezinfekciu rúk s použitím teplej vody a mydla a alkoholového 

dezinfekčného prostriedku, 

c) vykonáva pravidelnú dezinfekciu priestorov v izolácii a priľahlých priestorov 

prostriedkami s virucídnymi účinkami (všetky kľučky, vypínače, telefóny, nábytok, 

podlahy a pod.), 

 

Dezinfekcia priestorov zariadenia sa vykonáva v zmysle Dezinfekčného plánu. Po 

uplynutí 14-dňovej izolácie v prípade, že prijímateľ nemal žiadne príznaky respiračného 

ochorenia,  izolácia prijímateľa sa ukončí. 

 

Článok II 

Interný krízový tím 

 

Interný krízový tím (ďalej len IKT) je určený na obdobie počas trvania krízovej situácie 

spôsobenej ochorením COVID – 19. 

 

Interný krízový tím bol zriadený dňa 17. 03. 2020 a jeho členmi sú: 

 

1. PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD., riaditeľ, vedúci IKT 

2. Bc. Zuzana Oravcová, sestra, zástupkyňa vedúceho IKT 

3. Mária Sovičová, vedúca úseku obslužných činností a vnútornej prevádzky 

4. Mgr. Agáta Kováčová, vedúca úseku odborných činností a priamej práce s PSS 

(Osadné) 

5. PhDr. Lucia Petrovková, vedúca úseku odborných činností, priamej práce s PSS 

a centra denných aktivít (Snina), sociálna pracovníčka 

6. Mgr. Ľudmila Výhonská, sociálna pracovníčka 

7. Miroslav Buraľ, vodič – údržbár – kurič  

8. Branislav Lukáč, vodič – údržbár – kurič  

 

V prípade neprítomnosti vedúceho IKT ho v plnom rozsahu zastupuje jeho 

zástupkyňa. V prípade neprítomnosti ostatných členov IKT, ich zástupcu určí vedúci IKT 

prípadne jeho zástupkyňa. 
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Interný krízový tím sa stretáva podľa potreby. Zo zasadnutia IKT sa vyhotovuje 

písomný záznam. 

 

Činnosti interného krízového tímu: 

1. Denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí  

2. Hodnotenie aktuálnej situácie v CSS 

3. Komunikácia so zamestnancami, prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi 

4. Komunikácia s verejnosťou 

5. Koordinácia úsekov a jednotlivých činností v zariadení za účelom prevencie výskytu 

koronavírusu 

6. Navrhovanie opatrení s cieľom zabezpečenia bezpečnosti prijímateľov 

a zamestnancov  

7. Vyhodnocovanie navrhovaných opatrení 

 

Úlohou interného krízového tímu a vedúcich zamestnancoch je zabezpečiť realizáciu 

krízového plánu  a podávanie informácií všetkým zainteresovaným stranám, predovšetkým 

zamestnanom a prijímateľom vhodným spôsobom. 

 

Článok III 

Plán krízových opatrení 

 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID – 19 u prijímateľa sociálnej služby  

 

1. Kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 

2. V prípade, že sa nepodarí zodpovednému zamestnancovi (sestra, vedúca úseku,  

praktická sestra, opatrovateľka) skontaktovať s ošetrujúcim lekárom, je kontaktovaný 

príslušný RÚVZ. 

3. Ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID – 19, ale rozhodne, 

že chorý prijímateľ nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia, ale vyšetrí ho 

tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie prípadne 

vyvrátenie podozrenia na COVID – 19, zamestnanec zariadenia sociálnych služieb 

zabezpečí, aby bol prijímateľ izolovaný v izolačnej miestnosti podľa odporúčania 

hygienika RÚVZ. 

4. V starostlivosti o tohto prijímateľa postupujú zamestnanci zariadenia rovnako, ako 

v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. 
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5. Izba s izolovaným prijímateľom je označená ako infekčná z dôvodu, aby boli 

zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení 

a bariérovej ošetrovacej techniky. 

 

Izolačné miestnosti  

 

CSS Zátišie - Osadné 

1. Izolačná miestnosť v priestoroch tímu č. 2 pre jedného až dvoch prijímateľov sociálnej 

služby 

2. Izolačná miestnosť v ubytovacej bunke na prízemí pre 3 až 8 -mich prijímateľov 

3. Zariadenie podporovaného bývania – izolačná miestnosť vytvorená z izby prijímateľov 

pre 1 až 3 prijímateľov 

 

CSS Zátišie – Snina 

 

Izolačná miestnosť vytvorená v priestoroch zariadenia dočasnej starostlivosti o deti pre 1 až 

2 prijímateľky. 

 

Plán reprofilizácie lôžok  

 

V prípade, že bude potrebná rozsiahlejšia izolácia v zariadení, ak sa ochorenie 

vyskytne u viacerých, ako 10-tich prijímateľov sociálnej služby, budú vyčlenené na izoláciu 

priestory tímu 3.  

Takáto situácia bude koordinovaná v detaile RÚVZ. 

O vyhlásení karantény v zariadení rozhodne príslušný hygienik RÚVZ. 

 

Izolačné miestnosti sú vyznačené v pôdorysoch budov CSS červenou farbou a tvoria 

prílohu č. 1.  

 

Kontakty na lekárov 

 

Obvodný lekár:  MUDr. Anton Brídzik, číslo mobilu: 0905 378 957 

Obvodná lekárka: MUDr. Silvia Homzová, č. t.: 057/ 762 47 58 

Obvodná lekárka: MUDr. Zuzana Raganová  - 057/ 762 47 82 

Ambulantná pohotovostná služba:  057/7871 444 

Zdravotná záchranná  služba: 155  

Integrovaný záchranný systém: 112 
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Call centrum: 0918 3890 841 

e- mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk 

 

Kontakt na RÚVZ – Humenné  

 

Tel. číslo: 057/775 27 94 

e – mail: hn- ruvz@uvzsr.sk 

 

 

Opatrenia a postup v prípade  ochorenia COVID – 19 u prijímateľa sociálnej služby 

 

1. Prijímateľ je povinný používať rúško alebo vreckovku, ktoré sa po použití bezpečne 

uskladnia v nádobe označenej ako biologický odpad alebo aspoň v 2 vreciach 

a samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického odpadu. 

2. Biologický odpad sa pravidelne vynáša (2 krát denne) za prísnych podmienok, ktoré 

nedovolia kontaminácii okolitého prostredia mimo izby izolovaného prijímateľa. 

3. Biologický materiál je zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku zariadenia 

4. Je vydaný prísny zákaz návštev v zariadení. 

5. Výnimky je možné dovoliť, iba vo výnimočných situáciách – vážny stav prijímateľa, 

veľmi zlý psychický stav prijímateľa, paliatívna starostlivosť. 

6. Personál zariadenia je nutné vybaviť jednorazovými pomôckami určenými pre prácu 

s potvrdeným ochorením COVID – 19, prípadne ak je podozrenie na toto ochorenie – 

jednorazové rukavice,  respirátor FFP3 (respektíve FFP2 + rúško), ochranné okuliare, 

jednorazová čiapka, ochranný štít, celotelový ochranný overal, pevná dezinfekčná 

obuv, návleky, dezinfekcia. 

7. Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého prijímateľa sa po použití budú 

ihneď bezpečne likvidovať, vrátane  papierových obrúskov použitých pri kašľaní 

a fúkaní nosa. 

8. Zdravotný stav prijímateľov je denne monitorovaný a zaznamenávaný – príloha č. 2. 

9. Manipulácia s táckami pri zabezpečovaní stravy je vykonávaná v rukaviciach, riad sa 

umýva samostatne a po umytí sa dezinfikuje. 

10. Na použité ochranné prostriedky má zariadenie nádobu na nebezpečný odpad, ktorá 

je označená ako biologický materiál. 

11. Likvidácia nebezpečného odpadu sa zabezpečí podľa prevádzkového poriadku 

zariadenia. 
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12. Bielizeň do práčovne je prevážaná v nepriepustných vreciach. Manipulácia s bielizňou 

prebieha za použitia ochranných prostriedkov podľa prevádzkového poriadku 

práčovne. 

13. V prípade, že v zariadení nie je možné zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí byť 

prijímateľ v spolupráci s RÚVZ odoslaný sanitkou vybavenou na prevoz infekčného 

pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti. 

14. V prípade, že príslušný RÚVZ rozhodne o izolácii všetkých prijímateľov, ktorí prišli 

s chorým prijímateľom do kontaktu, zariadenie postupuje podľa odporúčania RÚVZ. 

 

Manipulácia s odpadmi 

 

1. Všetok odpad, s ktorým bola  osoba v styku vrátane použitých papierových 

vreckoviek, inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými 

tekutinami sa vloží do dvoch plastových vriec určených na odpad a zviaže sa. 

2. Plastové vrecia používané na tento účel musia mať maximálny objem 0,1 m2 a silu 

(hrúbku) minimálne 0,1 mm.  

 

Článok IV 

Spôsob kontaktu  

 

CSS Zátišie má k dispozícii telefónne čísla a e-mailové kontakty  všetkých 

zamestnancov CSS Zátišie, ktoré tvoria prílohu krízového plánu (príloha č. 3). 

 

Kontaktná osoba na poskytovanie informácií 

 

PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD., riaditeľ CSS 

 

Hodiny určené na zodpovedanie otázok  

 

Denne v čase od 14:00 do 15:00 na telefónnom čísle 0907 958 190 
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Článok V 

Personálne zabezpečenie v prípade karantény  

 

V prípade nariadenia karantény a krízového stavu bude prevádzka CSS Zátišie 

personálne zabezpečená zamestnancami jednotlivých úsekov v minimálnom rozsahu tak, 

aby bola pre prijímateľov zabezpečená zdravotná starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, 

hygiena, stravovanie, upratovanie, dezinfekcia, pranie bielizne a ošatenia.  

Zamestnanci, ktorí vyjadrili ochotu zotrvať v krízovej službe (t. j. nepretržitý pobyt 

v uzavretom objekte 24/7) v prípade karantény, podpísali CSS Zátišie, ako zamestnávateľovi, 

tlačivo: „Súhlas zamestnanca so zotrvaním v krízovej službe“ (príloha č. 4). 

 

 

Úsek 
Počet zamestnancov  

(1. týždeň) 

Počet zamestnancov  

(2. týždeň) 

Odborných činností a priamej 

práce s PSS 
9 9 

Obslužných činností 

a vnútornej prevádzky:  
  

� stravovanie 2 2 

� upratovanie 1 1 

� pranie 1 1 

� vodič-kurič-údržbár 1 1 

� ďalší zamestnanci 

(sociálni pracovníci, 

ISR, ergoterapeuti) 

2 2 

Celom: 16 16 

 

CSS má v súčasnej dobe dostatočné zásoby potravín a zásobovanie tovarmi je 

plynulé. Napriek tomu má zariadenia spracovaný aj krízový jedálny lístok – príloha č. 5. 
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Zodpovednosť zamestnancov: 

 

Zdravotnícky materiál a ochranné pomôcky  -  sestra 

Dezinfekcia      -  sestra a vedúca úseku obslužných      

                                                                                      činností a vnútornej prevádzky 

Zásobovanie tovarmi     -  referent správy majetku 

Stravovanie       -  vedúca obslužných činností a vnútornej                                      

                                                                                      prevádzky 

Článok VI 

Zabezpečenie OOPP a starostlivosť o zamestnancov a ďalšie osoby 

podieľajúce sa na starostlivosti 

 

V prípade vyhlásenia karantény má CSS spracovaný rozpis zmien pre zamestnancov, 

ktorí vyjadrili ochotu zotrvať v krízovej službe (príloha č. 6). 

 

Zamestnanci budú mať zabezpečené: 

- miestnosti pre odpočinok, spánok, relax – miestnosti sú vyznačené v pôdorysoch 

budov CSS zelenou farbou a tvoria prílohu č. 7, 

- samostatnú miestnosť pre zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať starostlivosť 

o prijímateľov s potvrdenou infekciou COVID – 19 – miestnosť je vyznačená 

v pôdoryse budovy CSS modrou farbou, tvorí prílohu č. 8, 

- na spanie – 18 matracov, 3 pohovky, 5 postelí (zapožičané zo združenia Vouk), 

prikrývky, posteľnú bielizeň, 

- stravovanie a podmienky na prípravu stravy, 

- priestory na vykonávanie osobnej hygieny (umývanie, sprchovanie), 

- hygienické a dezinfekčné prostriedky, 

- možnosť sledovania televízie, počúvanie rozhlasu, čítanie literatúry a dennej tlače      

(v čase osobného voľna). 

 

Na čas zotrvania v krízovej službe si zamestnanci sami zabezpečia: 

- dostatok oblečenia a obuvi, 

- základné lieky pre svoju potrebu, 

- osobné hygienické potreby, 

- iné veci osobnej potreby podľa vlastného uváženia.  
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Pre zamestnancov bol vypracovaný zoznam odporúčaného osobného vybavenia 

v prípade zotrvania v krízovej službe, ktorý tvorí prílohu č. 9. 

CSS Zátišie má vypracovaný plán činností pre zamestnancov v krízovej službe, ktorý 

tvorí prílohu č. 10. 

Každý zamestnanec má k dispozícii kontakt na riaditeľa CSS, vedúcu úseku odborných 

činností a priamej práce s prijímateľmi sociálnej služby, sestru a vedúcu úseku priamej práce 

s prijímateľmi sociálnej služby a centra denných aktivít. Telefonické kontakty na uvedených 

zamestnancov sú zverejnené v priestoroch CSS. 

 

Sklad OOPP Covid 19 

 

Pre všetkých zamestnancov krízového tímu budú v Sklade OOPP Covid 19 

zabezpečené jednorazové pomôcky určené pre prácu s potvrdeným ochorením COVID – 19, 

prípadne ak je podozrenie na toto ochorenie – jednorazové rukavice,  respirátor FFP3 

(respektíve FFP2 + rúško/Medical Face Mask), ochranné štíty, ochranné okuliare, 

jednorazové čiapky,  celotelový ochranný overal, pevná dezinfekčná obuv, návleky, 

dezinfekcia, lepiace pásky.  

 

Sklad OOPP Covid 19 Osadné je miestnosť č. 203 na prvom poschodí administratívnej 

budovy v Osadnom,  kde budú ochranné pomôcky zamestnancom priebežne vydávané.  

Sklad OOPP Covid 19 Snina je kancelária vedúcej č. N 118, kde budú ochranné 

pomôcky zamestnancom priebežne vydávané. 

 

Článok VII 

Preventívne opatrenia 

 

Dodržiavanie zásad respiračnej hygieny 

1. Často si umývať ruky mydlom a vodou. 

2. Používať dezinfekčné prostriedky s plne virucídnym účinkom (usmrcujúcim výrusy), 

ak je to možné, s obsahom alkoholu. 

3. Používať rúška. 

 

Všeobecné zásady pomáhajúce zabráneniu šírenia respiračných vírusov 

1. Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením. 

2. Skrátiť pobyt  v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí. 
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3. Často si umývať ruky teplou vodou a mydlom, účinnosť možno zvýšiť použitím 

dezinfekčného mydla s virucídnym účinkom. 

4. Po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu. 

5. Často vetrať izby a priestory zariadenia s pohybom a prítomnosťou ľudí. 

6. Zabezpečiť pobyt prijímateľov na čerstvom vzduchu. 

 

Hygienické a sociálne-dištančné opatrenia 

1. Hygiena a dezinfekcia rúk zamestnancov a prijímateľov.  

2. Správne používanie rukavíc. 

3. Meranie telesnej teploty zamestnancom bezkontaktným teplomerom. 

4. Respiračná hygiena – dodržiavanie správnych postupov pri kýchaní, kašľaní 

a rozprávaní. Používajú sa jednorazové papierové vreckovky, ktoré sa po použití 

odhadzujú do bezdotykového odpadkového koša. Nesiahať svojimi rukami na oči, 

tvár a ústa. 

5. Dištančné opatrenia – dodržujú zamestnanci aj prijímatelia. Podstatou je udržať 

vzdialenosť 2 metre od iných osôb v prevencii prenosu infekcie kvapôčkami. 

6. Pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov. 

7. Pravidelné upratovanie a dekontaminácia vnútorného prostredia v zmysle 

dezinfekčného plánu. 

8. Pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými 

prichádza personál a prijímatelia často do kontaktu: všetky kľučky, vypínače, telefóny, 

malé plochy, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch  a pod. Používajú 

sa dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. 

9. Izolácia prijímateľov s príznakmi akútnej respiračnej infekcie. 

10. Správne používať pridelené OOPP. 

 

Zásady pre zamestnancov zariadenia: 

 

1. Umývať ruky: 

• pred odchodom z domu, 

• pri príchode do práce, 

• po použití toalety, 

• po prestávke a denných pracovných činnostiach, 

• pred prípravou jedla a nápojov, 

• pred a po konzumácii jedla a nápojov, 

• pred odchodom z práce, 
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• pri príchode domov, 

• po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným 

prijímateľom. 

2. Nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. 

3. Dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov a po každej činnosti,  pri ktorej došlo ku ich 

kontaminácii. 

4. Vetrať.  

5. Dodržiavať pravidlá prevencie a kontroly infekcií. 

6. Zakázať návštev v zariadení. 

 

Podozrenie na ochorenie COVID – 19 u zamestnanca zariadenia 

 

1. Vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára – vyzvať 

zamestnanca, aby telefonicky kontaktoval lekára a podľa inštrukcií postupoval ďalej 

(vyšetrenie, izolácia). 

 

2. Upozorniť zamestnanca, že je povinný oznámiť zamestnávateľovi, ak u neho bola 

nariadená karanténa. 

 

Postup v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 u zamestnanca 

 

1. Izolovať všetkých prijímateľov, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak 

tak určí hygienik RÚVZ. 

2. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, dôkladne 

vydezinfikovať pri použití virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa 

dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia a usmernenia pracovníka 

RÚVZ. 

 

Článok VIII 

Krízová intervencia v prípade karantény zariadenia 

 

V prípade karantény zariadenia bude zabezpečená zo strany zariadenia a v spolupráci 

s inými príslušnými organizáciami psychologická pomoc pre upokojenie prijímateľov, ich 

rodín aj samotných zamestnancov zariadenia. 

Pomoc bude zabezpečovaná aj prostredníctvom sociálnych pracovníkov zariadenia, 

ktorí podľa svojich skúseností a schopností budú nápomocní pri zvládaní krízy.  
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Princípy krízovej intervencie: 

 

• okamžitá pomoc, 

• ľahko dosiahnuteľná pomoc (umiestnenie na vhodnom mieste), 

• kontinuálna starostlivosť (ak prijímateľ nadviaže kontakt so sociálnym pracovníkom, 

mal by s ním pokračovať na riešení svojho problému), 

• definované minimálne ciele (nerieši všetky problémy, ktoré prijímateľ predkladá, ale 

pozornosť sociálneho pracovníka je zacielená len na aktuálne problémy, ktoré súvisia 

s potrebou bezpečia), 

• prevencia možného zhoršenia stavu (schopnosť odčítavať signály ohrozenia), 

• aktívna pomoc, ak je to nutné, tak aj direktívna, 

• pomoc poskytovaná v čo najmenej obmedzujúcom prostredí. 

 

Krízová komunikácia 

 

Každý človek, ktorý je vystavený nebezpečenstvu potrebuje byť optimálne 

informovaný o riziku, preventívnych opatreniach a vhodnom správaní sa pri mimoriadnych 

udalostiach. 

 

Zásady krízovej komunikácie: 

• komunikovať optimálne, 

• komunikovať empaticky, 

• komunikovať jasne a asertívne, 

• aktívne počúvať, čo človek, ktorý je zasiahnutý mimoriadnou udalosťou potrebuje. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

            PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD., v. r. 

                         riaditeľ  

 

 

 


