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  Senior dom SVIDA  Mimoriadna  situácia   

1. KLIENT s príznakmi  

3. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
1. Svidník :  0911 614 378  alebo  

                                     2.  RÚVZ Prešov : 0911 908 823 
Mali by vydať pokyn čo ďalej ďalej a my opisujeme príznaky  a napr. môže byť, že 

regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19, ale rozhodne, že chorý 

klient nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo 

hospitalizáciu, ale vyšetrí ho tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na 

potvrdenie/ vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je v zariadení sociálnych služieb chorý 

klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného pracovníka miestne 

územného RÚVZ.  

 

 

   Poskytovateľ sociálnych služieb 

Príznaky ochorenia / aspoň jeden/  

□ Telesná teplota nad 38 °C      □ Kašeľ       □ Dýchavičnosť      □ Iné respiračné problémy 
Personál zmeria vitálne funkcie a zaznamená, ktoré sa odchyľujú od normálnych hodnôt   

podávame lieky na zníženie teploty antipyretiká , lieky proti bolesti, kašľu a podobne a pokoj na 

lôžku, zabezpečenie hydratácie a príjmu tekutín, podávanie liekov ordinovaných lekárom  

( čítaj ak časť STAROSTLIVOSŤ) 

 

  

   

 

   PRVÉ KROKY  

         1. 

 VOLÁME  

postupne 

 2. RÝCHLU ZDRAVOTNÚ POMOC hovoríme    

    o podozrení a príznakoch a tom čo sme urobili         
   okamžite potom voláme aj  

 

1. MUDR. Basistovú   0908 992 833 
informujeme  konzultujeme a postupujeme podľa pokynov ak sa 

stav zhoršuje po podaní antipyretík / stav môže taký že aj hneď volám  

 

   KORONAVÍRUS

3. OBLIEKAME  

 OCHRANNÉ  

PROSTRIEDKY

YY  

RESPIRÁTOR FFP2, ŠTÍT a OKULIARE ALEBO TESNIAC. OKULIARE; AK 

POUŽÍVAME DIOP.OKULIARE  STAČÍ ŠTÍT, NáVLEKY NA RUKÁVY, 

ZÁSTERU ALEBO PLÁŠT, OVERAL JEDNORAZ, POKRÝVKU HLAVY, 

RUKAVICE,  

 

3. RIEŠIME 

IZOLÁCIU 

KLIENT/OV 

( KLIENT NEMUSÍ BYT 

OKAMŽITE PREVEZENÝ DO 

NEMOCNICE, ALEBO 

POMOC JE VYŤAŽEŇÁ )    

KLIENTI NA 2. poschodí  

– ak sú dvaja na izbe izolujeme v červenej zóne pokiaľ je tam  voľné  

- ak je klient  klient na jednoposteľovej  izbe môže zostať na izbe  
 

KLIENTI NA 1. poschodí  a prízemí  

Na dvojposteľoej  izbe klienta, ktorý  nie je imobilný a má mierne príznaky 

izolujeme do kult spoločenskej  budovy  /prihliadame na stav/ 

Na dvojposteľovej izbe klient s obmedzenou pohyblivosťou  a samostatnosťou  

izolujeme do červenej zóny na 2.poschodí /pri presune pozor na ostaných/ 

Na jednoposteľovej  izbe môže zostať  na izbe a nevychádzať  
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Pred dvere izolácie alebo čerevej zóny umiestnime  uzatvárateľnú nádobu so 

zaťahovacím igelitovým vreckom/odpad/  a nádobu s dezinfekčnou tekutinou na 

dezinfekciu štítov a okuliarov. 

Monitorujeme klientov, zabezpečujme hydratáciu  ( čítaj aj STAROSTLIVOSŤ) 

a konzultujeme stav a voláme RZP opakovane ak neprišla.  Postupujeme prípadne 

podľa pokynov RÚVZ alebo lekára.  Používame ochranné prostriedky a zabezpečíme 

pre klienta rúško.  

O podozrení a karanténe informujeme  vedúcu úseku opatrovateľského 

a riaditeľa./ Po vykonaní volaní RZP,RÚVZ, Lekára, izolácii/ Ak je problém  

izoláciou voláme nadriadených. 

 

 

 

A. STAROSTLIVOSŤ 

Na dvere izolačnej miestnosti pripevní na viditeľnom mieste oznam:  

          „ KARANTÉNA“    ! VSTUP LEN POUČENÝ PERSONÁL“ 

   POUČIŤ klienta o správaní sa v domácej izolácii a odovzdať  mu čisté chirurgické rúško. 

Zamestnanec setra alebo opatrovateľka  po potvrdení koronavírusu: 

•   vyžiari germicídnym žiaričom v ochranných okuliaroch, v rúšku, v ochranných    

  rukaviciach, v ochrannom jednorazovom overale miestnosť, kde sa pohyboval/a klient. 

•   upratovačka vykoná dezinfekciu miestnosti upratovacími prostriedkami podľa  

  odporúčania  

  pri výskyte koronavírusu.  

 

 

Do miestnosti vstupuje a miestnosť opúšťa už iba v ochranných pomôckach.  

Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia pomocou dezinfekčného prostriedku s obsahom 

chlóru 500 mg/l vody.   

Setra/alebo opatrovateľka pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť.  

V zmysle inštrukcie lekára/ky  sestra  zabezpečujeme  lieky a sledujeme základné životné 

funkcie 

• monitorujem telesnú teplotu a podávame lieky na stlmenie horúčky,  

• zabezpečujem hydratáciu, podávame teplé nápoje  

• starostlivo zaznamenáva každé požitie liekov a príznaky ochorenia 

• pri sťaženom dýchaní polohujeme do zvýšenej polohy 

• podávame lieky podľa ordinácie lekára 

• povzbudzujeme klienta 

 

ZAMESTNANCI SI MONITORUJÚ SVOJ STAV A DENNE SI MERAJÚ TELESNÚ TEPLOTU  

HLÁSIA PRÍZNAKY A V PRÍPADE KLINICKÝCH PRÍZNAKOV ZOSTÁVAJÚ V KARANTÉNE 
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PRORITY POSKYTOVANIA STAROSTLIVOSTI V PRÍPADE  

NEDOSTATKU PERSONÁLU A VEĽKĚHO POČTU CHORÝCH -KRÍZOVÝ STAV 

 

 

 

Činnosti  Orientačná tolerancia odkladu vzhľadom na 

situáciu  

Individuálne činnosti na záchranu života  

(privolanie RZP; poskytnutie prvej pomoci) 
 

Žiadna tolerancia, potrebné konať 

bezodkladne 

Podanie jedla diabetikom najviac 30 minút od podania inzulínu Individuálne 

Tlmenie bolesti 15 minút – 60 minút v závislosti od intenzity bolesti 

Podanie inzulínu diabetikom liečených inzulínom 60 minút 

Podanie antibiotík (ATB) v stanovenom intervale,  

resp. s čo najkratším oneskorením   

60 minút 

Sledovanie vitálnych funkcií u rizikových klientov   60 minút 

Zabezpečenie hydratácie klientov/vylúčenie 

dehydratácie 

2-3 hodiny (ak nie je indikovaná zvýšená hydratácia 

Polohovanie klientov rizikových z hľadiska vzniku 

preležanín  

60 minút – 4 hodiny v závislosti od stupňa rizika ich 

vzniku  

Zabezpečenie výživy 2-3 hodiny (ak klient nie je diabetik 

Hygiena, Ošetrovanie rán V mimoriadnej situácii znesie aj dňový odklad, ak nie 

je prítomné znečistenie stolicou, močom 

2. KLIENT s pozitívnym testom na COVID - 19 

ROZHODOVANIA a KOORDINÁCIU KARANTÉNY a sledovania pacientov s pozitívnym testom, 

vrátane vstupných a kontrolných odberov (na diagnostiku COVID-19) a potvrdených prípadov v 

domácom prostredí usmerňuje príslušný RÚVZ a LEKÁRI.  RIADIA NAŠE POSTUPY a je možné 

ošetrenie a liečba v domácom prostredí teda u nás v zariadení.  

VŽDY SA VYCHÁDZA Z TOHO AKÝ JE STAV KLIENTOV, POČET CHORÝCH  A PRIEBEH 

OCHORENIA.  

Zamestnanec setra alebo opatrovateľka  po potvrdení koronavírusu: 

•   vyžiari germicídnym žiaričom v ochranných okuliaroch, v rúšku, v ochranných    

  rukaviciach, v ochrannom jednorazovom overale miestnosť, kde sa pohyboval/a klient. 

•   upratovačka vykoná dezinfekciu miestnosti upratovacími prostriedkami podľa  

  odporúčania  

  pri výskyte koronavírusu.  

 

 

PRI STAROSTLIVOSTI  PRACUJEME V   OCHRANNÝCH 

ODEVOCH,POUŽÍVAME RUKAVICE A ŠTÍTY PRÍPADNE TESNIACE 

OKULIARE. POZORNE, OBOZRETNE.  

      
                      ČÍTAJ AJ ČASŤ A. STAROSTLIVOSŤ 
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  Oznámiť RÚVZ všetky osoby, ktoré boli v kontakte s klientom  na       

   príslušnom formulári.  

     Zodpovedná vedúca úseku alebo poverený zamestnanec 

 

Vyzlečenie ochranných pomôcok vykonať nasledovným postupom 

od 1 do 4 
 

1. Návleky  

             2. Ochranný overal alebo plášť 

             3.3tít a ochranné okuliare 

    4.Respirátor a ochranné rúška 

        5.Jednorazové rukavice 

Jednorazové prostriedky /nie sú to gumené prostriedky / vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s 

igelitovým vreckom zaťahovacím, odev gumený a pod písmenom „3“ do dezinfekčnej nádoby 

a dezinfikovať dezinfekčným roztokom. Návleky na nohy a ruky, rukavice, rúška  bez ohľadu na 

vyhotovenie -odpad.  

Ak je rúško plátenné, vhodiť ho k okuliarom. Okuliare nechať dezinfikovať podľa návodu na 

dezinfekciu, potom umyť pod prúdom teplej vody. Rúško nechať vyprať, vyžehliť v práčovni.  

 

 

                        NEZABÚDAJTE  
  

!!! Dohľad nad kontaktmi !!!     DKKTO S KYM BOL V KONTAKTE  

sa má vykonávať u osôb, ktoré boli vystavené náhodnému kontaktu, nízkej úrovni vystavenia 

podozrivým osobám alebo potvrdeným pacientom na prítomnosť vírusu, t. j. pri vykonávaní 

každodenných činností kontrolovať všetky potenciálne príznaky u tých čo boli v kontakte.  

Podrobnosti sú uvedené v usmernení Hlavného hygienika SR. U týchto kontaktov je potrebné vypísať 

Formulár hlásenia kontaktov (príloha) a hlásiť na RÚVZ. 

 

 

 

✓ INFORMOVAŤ KOLEGOV a RÚVZ O STAVE a VÝVOJI CHOROBY  KLIENTOV  

✓ MONITOROVAŤ SVOJ STAV A MERAŤ TEPLOTU KAŽDÝ DEŇ 

✓ DORŽIAVAŤ POKIAĽ JE TO MOŽNE ODSTUP ASPOŇ 1M 

✓ NA DEZINFEKCIU POVRCHOV, RÚK a PLÁTENNÝCH RUŠIEK 

✓ POUŽÍVAŤ MIN. OCHRANNÉ RÚŠKA, RUKAVICE, ŠTIT alebo OKULIARE 

✓ UZATVÁRAŤ KOŠE S BIOHAZARDOM ( koše kde sú použité rúška  a iný 

materiál ) 

✓ DODRŽIVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA a UPOZORŇOVAT Aj KLIENTOV 

✓ BYŤ POZORNÍ a OBOZRETNÍ 

✓ POMÁHAŤ  KOLEGOM a BYŤ SÚDRŽNÍ 

 
NEZABÚDAJTE NA TO, ŽE NAJHORŠIA JE PANIKA  

                                                 a SÚ AJ INÉ OMNOHO VÁŽNEJŠIE A ŤAŽŠIE  CHOROBY. 


