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Svidník, ul. SNP 4     www.svida.sk       mail: riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk            mobil : 0917858505  

 

KRÍZOVÝ PLÁN                               VERZIA 1- ÚČINNOSŤ OD 16.3.2020    

POSTUPOV PRI MIMORIADNEJ EPIEDEMIELOGICKEJ SITUÁCII PRI OCHORENÍ COVID - 19  

KRÍZOVÉ RIADENIE JE VYHLÁSENÉ ODO DŇA 16.3.2020 DO ODVOLANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

CIEĽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVÄZNOSŤ 

 

 

 

 

 

KOMUNIKÁCIA 

 

 

 

 

 

 Krízový plán je vytvorený ako postupy  zvládania krízovej situácie v súvislosti s mimoriadnou 

epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom a šírením ohorenia COVID 

19  pre  

▪ zníženie rizika šírenia ochorenia v podmienkach poskytovateľa preventívnymi opatreniami 

v zmysle hlavných zásad  prijímateľa a výkon  pokynov krízových štábov  

▪ zabezpečenie plynulej opatrovateľskej starostlivosti o klientov a ochrany zamestnancov a 

prijímateľov  

▪ zabezpečenie prevádzkových podmienok starostlivosti a hygienického prevádzkového  

režimu 

▪ zabezpečenie zásobovania potravinami a stravovania  

▪ zabezpečovanie podpory prijímateľov a soc. poradenstva, psychickej pohody 

a komunikáciu s príbuznými o stave ich blízkych  

 

PRI VŠETKÝCH ČINNOSTIACH A REALIZÁCII KRÍZOVÉHO RIADENIA VYCHÁDZAME ZO 

ZÁKLADNÝCH ZÁSAD uvedených v prílohe č. 1  (Program DIODA) 

 

Krízový plán je záväzný pre  

▪ členov interného krízového tímu (ďalej len IKT)  

▪ zamestnancov poskytovateľa tak, že pokyny a nariadenia  krízového tímu sú nadriadené nad 

predpismi prevádzky mimo mimoriadnej situácie 

▪ osoby, ktoré sa zúčastňujú na prácach a pomoci pri zabezpečení prevádzky hlavnej činnosti 

poskytovanie sociálnych služieb v celoročnej pobytovej forme 

 

MUDR. Basistová, všeobecný lekár pre zariadenie   0908 992 833 

RÚVZ Svidník   0911 614 378, 0910 580 707 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155 alebo 112 
 

Úrad verejného zdravotníctva SR /infolinka/ 0917 222 682 

Infolinka /koronavírus/ 0800 221 234 

Informácie o epidemiológ. opatreniach a vývoji  www.korona.gov.sk 

Úrad prešovského samosprávneho kraja 

Odbor soc. veci a rodiny 

 

051 / 7081 602 

Pohrebná služba  0905 488 653 

SENIOR DOM  SVIDA POSKYTOVATEĽ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

http://www.svida.sk/
mailto:riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
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ZÁSADY  

KOMUNIKÁCIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikáciu informácii s lekárom, RÚVZ a RZP pri podozrení na ochorenie COVID 19 

zabezpečujú operatívne službukonajúci zamestnanci podľa postupu v prílohe č. 3 /Rýchly 

postup/ 

Krízový tím komunikuje mobilnými telefónnymi linkami. Zriadená je aj interná komunikačná skupina 

v aplikácii WhatsUP.  

Pokyny zamestnancom z krízového tímu zabezpečujú podľa vymedzených kompetenčných okruhov 

členovia Interného krízového tímu / ďalej IKT/.   

Hromadná komunikácia operatívnych pokynov pre zamestnancov je zabezpečená  

- telefonicky alebo prostredníctvom SMS správ (Príloha č. 2 Zoznam zamestnancov 

a mobilných telefónnych kontaktov) 

 

Informácie, pokyny alebo postupy sú priebežne zverejňované na vstupných  dverách a výveskách 

v interiéri ubytovacej budovy monitorov vo vstupnej recepcii, profile na sociálnej sieti FB a v internej 

skupine FB pre zamestnancov a na webovom sídle www.svida.sk 

 

Komunikáciu o opatreniach a ochorení  s prijímateľmi zabezpečujú zamestnanci v priamom kontakte 

a hlavne zamestnanci úseku sociálnej práce. Informácie podávame prijímateľom denne podľa ich 

stavu.  

 

Základné informačné zdroje pre členov krízového tímu a zamestnancov : 

www.korona.gov.sk; www.ruvzsr.sk; www.standardnepostupy.sk 
 

 

1. Ujasnime si cieľ komunikácie (čo chcem oznámiť a povedať ) a čo očakávame. 

2. Definujem si problém a sústredím sa na jeho popis. 

3. Komunikujeme vecne fakty  a merateľné údaje, ktoré si vopred pripravíme. 

4. Situáciu opisujeme bez zbytočných emócii  s dôrazom na upokojenie prijímateľa informácie. 

 

Komunikácia s lekárom, RÚVZ, RZP pri podozrení na ochorenie : 

▪ Základné osobné údaje osoby a vek 

▪ Anamnéza a popis príznakov v časovej línii kedy a čo bolo pozorované (príloha č. 4) 

▪ Realizované opatrenia vrátane časovej osi  (napr. kedy bolo podané aké liečivo, aká telesná 

teplota a kedy....) 

▪ Subjektívny posúdenie situácie a dôvod prečo voláme 

Interná komunikácia pri podozrení na ochorenie   

/ realizované opatrenia vychádzajú z programu DIODA/ 

▪      Informujem kolegov na pracovisku o pozorovaných prvotných príznakoch 

▪      Popisujem stav a informujem službukonajúcu sestru v ZSS alebo hlavnú sestru z IKT 

▪      Sústredím sa na popis faktov v časovej osi a vykonaných činnosti  

Komunikácia s príbuznými  

▪     Komunikujem empaticky a pozitívne 

▪     Dávam priestor na otázky  

▪     Informujem o stave a prijatých opatreniach  

▪     Oznamujem kedy budú podané ďalšie informácie  

http://www.korona.gov.sk/
http://www.ruvzsr.sk/
http://www.standardnepostupy.sk/
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INFORMAČNÉ  

POVINNOSTI  

ZAMESTNANCOV 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNÝ 

KRÍZOVÝ TÍM 

/IKT/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT – 
ZASTUPITEĽNOSŤ 

 

 

VŠETCI ZAMESTNANCI DISPONUJÚ INFORMÁCIOU O MOBILNÝCH TEL. ČÍSLACH VED. 

ZAMESTNANCOV – ČLENOV KRÍZOVĚHO TÍMU.  

Informačná povinnosť zamestnancov k zamestnávateľovi vo vzťahu predchádzania vzniku a šírenia 

infekcie spôsobenej novým druhom koronavírusu:  

1. Informovať zamestnávateľa prostredníctvom nadriadeného o prípadných príznakoch, volať 

lekára, podrobiť sa vyšetreniu, informovať o výsledku a ZOSTAŤ DOMA  

2. Informovať  o tom, že sa vrátil on alebo jeho príbuzný, blízka osoba z rizikovej oblasti 

zasiahnutej koronavírusom.  

3. Informovať  o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, 

ktorej bola zistená alebo potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na 

infekciu. 

4. Podrobiť sa vyšetreniu u všeobecného lekára (kontaktovať najskôr telefonicky) podľa inštrukcií 

lekára prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii.  

5. Kontaktovať hygienika príslušného RÚVZ Svidník,  ak je podozrenie nebezpečenstva vzhľadom 

k vykonávanej práci, alebo ak má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý 

vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-1 

 

 

P.č Kód  Priezvisko  a meno Funkcia v IKT Kontakt  Zodpovednosť za činnosti  

1 R Ivančo Jaroslav Riaditeľ  0917858505 Riadenie činnosti v krízovom 

režime, komunikácia  

2 O Cimborová Jana Hlavná sestra 0911156661 Zabezpečovanie a riadenie 

činnosti pri priamej starostlivosti 

v ubytovacej budove 

a zabezpečovanie 

epidemiologického 

a hygienického režimu pri 

starostlivosti o prijímateľov  a 

monitoring potrieb OOPP 

3 P Michalko Michal Vedúci prevádzky 0911156663 Zabezpečovanie a riadenie 

činnosti technickej prevádzky 

a zabezpečovanie a monitoring 

potrieb a výdaj OOPP 

4 K Ľos-Božíková Jana Vedúca 

stravovania  

0905200269 Zabezpečovanie zásobovania 

a stravovanie a hygienického 

a epidemiologického režimu 

v stravovaní  

5 S Vaňko Dušan  Vedúci sociálnej  

starostlivosti 

0918473962 Zabezpečovanie a riadenie 

činnosti podpory prijímateľov 

a komunikácia s príbuznými 

Pre účely krízového plánu sa označenie členov krízového tímu používa v kóde.  /ROPKS/ 

 

P.č Kód Zastupuje  Kontakt 

1 R Michalko Michal 0911 156 663 

2 O Vavreková Mária, Vargová Alena 0918 611 450, 0902 725 526 

3 P Ivančo Jaroslav; Houška Martin 0917 858505, 0908 250 657 

4 K Prusáková Mária 0908 624 896 

5 S Miščíková Jana 0903 946 730 
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ČINNOSTI  

IKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné operatívne stretnutia k aktuálnej situácii v zariadení so zameraním na tvorbu a 

vyhodnocovanie preventívnych opatrení so záznamom.                   

▪ Denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí a informovanie IKT na dennom stretnutí 

Vykonáva: Vedúci IKT  
 

▪ Vedenie a koordinovanie komunikácie so zamestnancami, klientami, rodinnými príslušníkmi a 

ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami podľa aktuálneho rozdelenia 

Vykonáva: členovia IKT podľa pridelených oblastí  
 

▪   Stanovenie (výber) činností odborných procesov resp. činností a ich koordinácia (opatrovateľský,     

  ošetrovateľský, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia... ) so zameraním na prevenciu  

   výskytu koronavírusu a v prípade výskytu koronavírusu na znižovanie dopadov infekcie s    

   vlastníkmi procesov (činností).  Príloha 5 

   Vykonáva: IKT a  zamestnanci zodpovední za činnosti 
 

▪ Vypracovanie alternatívnych postupov alebo úloh na dosiahnutie prevencie výskytu koronavírusu.   

Vykonáva: IKT v prípadnej súčinnosti s RÚVZ alebo miestne príslušného krízového štábu  
 

▪ Stanovenie (výber) činností obslužných procesov resp. činností a ich koordinácia v období 

krízovej situácie a vyhodnocovanie obslužných procesov (činností) so zameraním na 

dodržiavanie opatrení hygienicko epidemiologického plánu. Príloha 6 

Vykonáva: IKT, zamestnanci zodpovední za činnosti  
 

▪ Monitoring potrieb OOPP, skladových zásob a riadenie výdaja a zásobovania OPPP 

a dezinfekčných prostriedkov Príloha 7 

Vykonáva : Členovia IKT zodpovední za oblasti  
 

▪ Informácie o postupoch pri prevencii, realizácii opatrení, nácvik postupov a motivácia 

zamestnancov  

Vykonáva : Vedúci IKT a členovia tímu podľa zodpovednosti 
 

▪ Vedenie diskusie o účinkoch navrhnutých opatrení, o rizikových oblastiach a úlohách, ktoré 

zabezpečia bezpečnosť klientov, zamestnancov, komunikáciu s rodinnými príslušníkmi a 

verejnosťou. Zamestnanci úseku sociálnej práce databázu telef. kontaktov na príbuzných 

prijímateľov.   

Riadi: Vedúci IKT, komunikácia s príbuznými člen IKT - S 
 

▪ Výber najlepších opatrení s prihliadaním na efektívnosť a hospodárnosť zdrojov zariadenia 

(organizácie).  

Vykonáva: IKT a prizvaní zamestnanci zodpovední za činnosti  
 

▪ Úpravy krízového plánu na sledovanie vybraných opatrení alebo určeného poradia úloh na 

dosiahnutie špecifických cieľov.  

Vykonáva: IKT  
 

▪ Realizácia krízového plánu.  

Vykonáva: zamestnanci podľa pridelenia jednotlivých opatrení a úloh.  
 

▪ Ukončenie krízového riadenia vykoná štatutárny zástupca. 



 

5 

 

ČINNOSTI  

1. DEZINFEKCIA 

a HYGIENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.IZOLÁCIA 

(Karanténne 

priestory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupuje sa v zmysle interných zásad prevencie program DIODA /Príloha č. 1/ 

 

Postupuje sa podľa interných dokumentov : 

▪  Smernice 04/UR/2020 o protiepidemiologických opatreniach na pracoviskách v súvislosti  

s ochorením COVID 19 /Smernica rozširuje opatrenia so Smernice č. 04/OS/2019 / 

▪ Smernice č. 04/OS/2019 o určení pravidiel prevencie krízových situácii pri zabezpečovaní 

hygienických opatrení pri opatrovateľských činnostiach 

▪ Smernice 02/UP/2020, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok práčovne 

▪ Smernice 03/UP/2020, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok upratovania  

Pri zabezpečovaní hygienického režimu je vykonávaná aj plošná dezinfekcia priestorov, ktorú vykoná 

autorizovaný zmluvný dodávateľ : 

1. ASANARATES spol. s r.o. Košice   kontakt : 0908960 333 – operatívne podľa posúdenia stavu 

2. Vlastný zamestnanci úseku prevádzky mechanickým rozprašovačom  2% Chloramin /1x za 14 

dní/ 

Po potvrdení  koronavírusu v miestnostiach nasleduje vyžiarenie  germicídnym žiaričom v 

ochranných okuliaroch, v rúšku, v ochranných rukaviciach, v ochrannom jednorazovom overale 

miestnosť, kde sa pohyboval/a PSS a vykoná sa dezinfekciu miestnosti upratovacími prostriedkami 

podľa odporúčania pri výskyte koronavírusu. 

Riadenie činnosti pri hygiene a dezinfekcii : členovia IKT – O,P, K podľa zodpovednosti  

 

 

Postupy a možnosti izolácie / červené zóny pre prijímateľov / 

1. Izba prijímateľa  - ak je prijímateľ na jednoposteľovej izbe nebunkovej izbe– označenie 

na dverách – umožňuje čiastočný hygienický filter v predsieni.  

 

2. Samostatná zóna  2P – (2 poschodie)  - kapacita 12 postelí - pre prijímateľov 

s obmedzenou mobilitou spravidla umiestnených v ŠZ – oddelená fyzickou prekážkou, 

označená, , umožňuje aj hygienicky filter /samostatná miestnosť / pre vyzlečenie 

ochranného odevu pre personál so samostatnou možnosťou hygieny. Samostatné toalety 

a kúpeľne. Určená prioritne pre úplnu karanténu bez kontaktu s ďalšími prijímateľmi.  

 

3. Samostatná zóna /KSB/ - ( kultúrnospoločenská budova)  - kapacita 10 postelí 

v extrémnej situácii 20 postelí pre prijímateľov bez obmedzenia mobility. Samostatný 

stavebný objekt bez jedálne. Počet toaliet 3+3. Chýba sprcha a kúpeľne. Je možné použiť 

na operatívnu dočasnú izoláciu max 5-7 dní. 

Priestory pre zamestnancov  

4.  Karanténna zóna pre zamestnancov zabezpečujúcich priamu starostlivosť  – ubytovací 

sektor so samostatným vchodom s kapacitou 10 – 12 postelí s vyhovujúcimi 
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3. OCHRANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hygienickým zázemím a kuchynkou, priestorom pre jedlo fyzicky oddelený prechodovými 

dverami do ubytovacej budovy. Využitie pre oddych alebo karanténu operatívne.  

 

5. Karanténna zóna pre zamestnancov údržby a prevádzky – priestor  v suteréne s kapacitou 

6  postelí s hygienickým zázemím. Samostatný vchod. Využitie pre oddych alebo 

karanténu operatívne. Okamžitá dostupnosť pracoviska v ubytovacej budove. 

 

6. Karanténna zóna pre zamestnancov kuchyne – priestory suterénu, s hygienickým 

zázemím a možnou kapacitou do 4 postelí s hygienickým zázemím. Samostatný vchod 

a dostupnosť pracoviska kuchyne. Využitie pre oddych alebo karanténu operatívne.  

 

7. Karanténna zóna pre zamestnancov /krízový tím/  - priestory AB s hygienickým zázemím 

s možnou kapacitou do 10 postelí s dostatočným spojením s ubytovacou budovou. 

Samostatný vchod. Využitie pre oddych alebo karanténu operatívne. 

Riadenie činnosti pri hygiene a dezinfekcii : členovia IKT – O,P, K, S podľa zodpovednosti 

 

Každý zamestnanec disponuje osobnými ochrannými prostriedkami pre každú fázu ochrany. 

Postupy a použitie ochranných osobných prostriedkov je prílohou č. 8 

            Dezinfekcia denne.   

1. Preventívna ochrana  -  každý zamestnanec rúška, rukavice 

2. Podozrenie a príznaky  - suspektné osoby -  každý zamestnanec v kontakte  – 

respirátor FFP2, rukavice, ochranné okuliare/štít.  

3. Podozrenie a príznaky  - suspeknté osoby – kontakt opatrovateľské a ošetrovateľské 

činnosti – respirátor FFP2, vždy ochranným štítom, ochranným plášťom, návlekmi 

na ruky a nohy a čiapkou  

- Možnosť pri niektorých rizikových činnostiach dištančná vzdialenosť menej 

ako 1 m  tesniace okuliare a štít a ďalšie OOPP ktoré vydáva člen IKT s kódom O.  

4. Starostlivosť a kontakt s osobou s ochorením COVID 19 

Dostupná komplexná osobná ochrana pre opatrovateľky a sestry pri priamom 

vstupe do červených zón na rozsah 5 pracovných dní / bez pomoci iných/ pre 

zabezpečenie starostlivosti o potenciálne  50 prijímateľov s ochorením pri počet : 

jedna zmena 4 opatrovateľky a 1 sestra.  

 

Použité OOPP  - dezinfekcia. Rukavice, rúška, jednoraz. obleky – označené uzavreté nádoby  
 

Riadenie a monitoring kapacít a zabezpečovanie a výdaj  OOPP  - člen IKT – P  

Dostupnosť nádob na odpad – člen IKT O a P 
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3. POSTUP 

PRI 

INFIKOVANOM               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POSTUP  

PRI ÚMRTÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Monitoring príznakov na základe podnetu /príloha č.9 /-opatrovateľ/ka, sestra  

2. Komunikácia so všeobecnou lekárkou / popis a anamnéza -fakty/ prípadne RÚVZ 

3. Osobná ochrana OOPP 

4. Preventívna izolácia (suspektnej osoby) podľa operatívnej kapacity červených zón 

a stavu prijímateľa alebo umiestnenia na izbe – určenie izolačnej miestnosti  

5. Monitorovanie vývoja príznakov / podávanie liečiv napr. antipyretika / 

6. Starostlivosť a dokumentovanie   -  sestra, opatrovateľ/ka 

7. Každý kontakt a vstup personálu do izolačnej miestnosti  je LEN S POUŽITÍM OOPP 

8. Kontakt RÚVZ a podľa vývoja RZP a postup podľa pokynov RÚVZ,lekár 

9. Zabezpečenie  antipyretík, vítamínov  - IKT člen O 

10. Pri zhoršení stavu – volať RZP, RÚVZ a postup podľa INŠTRUKCIE  

11. Základné činnosti : 

• podávame lieky na stlmenie horúčky,  

• podávame teplé nápoje 

• zabezpečujeme stravu a podpora  a pomoc pri príjme stravy 

• starostlivo zaznamenávame požitie liekov a príznaky ochorenia 

 

JE NEVYHNUTNÉ zaistenie komunikácie s okolím, rodinou a prevencia úzkosti 

prostredníctvom telefónu so zameraním na video hovory.  

 

Zamestnanci v kontakte s infikovanými si denne monitorujú aj vlastnú teplotu tela  a príznaky, 

a vedú o tom záznam podľa prílohy č.9 

Zamestnancom je podľa dostupnosti personálnych kapacít a počtu osôb v starostlivosti a ich 

stavu po dvoch hodinách práce v červenej zóne zabezpečovaný oddych v rozsahu min. 30 

min. /operatívne sa môže situácia meniť/ 

 

Postupy sú štandardné so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu a použitie OOPP. 

Starostlivosť o telo po smrti sa týka prípravy zosnulého bezprostredne po smrti a pred jeho 

prepravou. Riziká prenosu súvisiace so zosnulým a s tým súvisiacimi procesmi vyplývajú 

najmä s priameho kontaktu s ľudskými pozostatkami alebo telesnými tekutinami, v ktorých 

je vírus prítomný alebo prostredníctvom kontaminovaných predmetov alebo povrchov v 

mieste starostlivosti o zosnulého. 

• štandardné a neinvazívne postupy prípravy ľudského tela akými je česanie, čistenie a 

umývanie sa môžu vykonávať s využitím štandardných bezpečnostných opatrení a OOP, ktoré 

bránia prenosu koronavírusu prostredníctvom priameho kontaktu. Medzi minimálne 

požiadavky na OOPP patria rukavice a vode-odolný plášť s dlhými rukávmi. 
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PERSONÁLNE 

ZABEZPEČENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V prípade obmedzenej dostupnosti alebo nedostatku personálu, ktorý zabezpečí dohľad 

nad návštevníkmi pri používaní OOP, je potrebné zvážiť obmedzenie priameho fyzického 

zapojenia iných ako zdravotníckych pracovníkov do rozsahu, ktorý je prijateľný.  

Čistenie okolitého prostredia a nakladanie s odpadom v mieste úmrtia 

• Odporúča sa vykonať bežné upratovanie, po ktorom nasleduje dezinfekcia. Použijú sa bežné   

dezinfekčné prostriedky pôsobiace proti vírusom. Ak je takýchto dezinfekčných prostriedkov 

nedostatok, môže sa dekontaminácia vykonať 0,1% chlórnanom sodným (riedenie 1:50, ak 

sa použije bielidlo pre domácnosť v počiatočnej koncentrácii 5%), hoci nie sú dostupné 

žiadne údaje o účinnosti tohto dezinfekčného prostriedku proti SARS-CoV-2 [9]. Ak je 

pravdepodobné, že by povrch mohol byť poškodený chlórnanom sodným, alternatívou je 

použitie neutrálneho detergentu a následne 70% etanolu. 

V izbe po uprataní sa odporúča použiť  germícidný žiarič aspoň 1 hod.  

• Odpadom s izby sa zaobchádza ako s infekčným klinickým odpadom a je potrebné malo 

by sa s ním zaobchádzať – označenie a min dvoj obal plast vrece uzavreté . 

• Zamestnanci  vykonávajúci čistenie a nakladanie s odpadom musia nosiť vhodný ochranný 

odev: chirurgickú masku, rukavice, ochranné okuliare a plášť.  

 

IKT člen s kódom O denne vyhodnocuje personálne vybavenie a spolu s členmi IKT 

monitoruje a sleduje vyťaženosť aktuálnych personálnych zdrojov z pohľadu výkonov, ktoré 

sa musia zabezpečiť.  Personálne zabezpečenie starostlivosti je mobilizované aj 

z adm.prozícií.  

Každý vedúci zamestnanec sleduje so zvýšeným záujmom fyzický a psychický stav svojich 

kolegov. Platí to aj opačne. Osobitne sa venuje pozornosť prevencii úzkosti.  

V prípade, že súčasný personál nedokáže zabezpečovať nevyhnutné činnosti, určí IKT 

profesie a počet pracovníkov, o ktorých požiada štatutár zriaďovateľa, iného štatutára 

zariadenia s rovnakým druhom sociálnej služby, alebo zariadenia, v ktorom sú vykonávané 

rovnaké činností, ktoré je potrebné prevziať a to v súčinnosti so svojim zriaďovateľom alebo 

príslušným krízovým štábom zriaďovateľa.  

V príapade karantény zamestnancov a nedostatku personálu sú nevyhnutné minimálne stavy 

v priamej starostlivosti s ochranným oblekom: 

Min stav : denná zmena v rozsahu max 12 hod / pri 50 % chorých/ s obmedzenou 

starostlivosťou ( rozpis 2 hod – 30 min, 3 hod – 1 hod na jedlo a odpočinok 3 hod – 30 

min – 2 hod  - 15 min a 2 hod.) 

1- Sociálny pracovnik - 1 sestra – 5 opatrovateliek – 2 – upratovačky – 1 údržbár – 2 

zamestnanci kuchyne. 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min stav : nočná zmena max 12 hod.  – 3 opatrovateľky a 1 sestra.  

V prípade zníženia dostupnosti personálnych kapacít je v oblasti starostlivosti tolerancia 

odkladu výkonu podľa nasledujúcej tabuľky. (obmedzenie starostlivosti) 

 

Nástup nových zamestnancov alebo dobrovoľníkov postup : 

1. Nový zamestnanec musí mať doklad o bezinfekčnosti, negatívne prehlásenie o tzv. 

cestovateľskej anamnéze, vykonané epidemiologické vyšetrenie s negatívnym 

výsledkom a podľa možností a negatívne výsledky testovania  ( určí RÚVZ vzhľadom 

ana situáciu) na koronavírus.  

 

2. Nový zamestnanec ( aj dobrovoľník ) je :  

- Poučený s opatreniami krízového riadenia a tohto plánu. Vykonáva vedúci IKT.  

- Zaškolený pre dodržiavanie hygienicko epidemiologického režime prevencie a 

preskúšaný z kľúčových znalostí pre vykonávanú pozíciu  

- Je vykonaný nácvik správneho používania pridelených OOPP a preskúšanie.  

- Je vykonané interné zaškolenie alebo online zaškolenie do ostatných zásad BOZP 

a PO.  

- Je oboznámený s nevyhnutnou dokumentáciu a rizikami stavu prijímateľov. 

- Je oboznámený s priestorovou dispozíciou a zoznámený s pracovným tímom. 

 

Činnosti bodu 1 zabezpečuje štatutár a 2 zabezpečujú členovia IKT s kódom O a P. 

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 
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ZABEZPEČOVANIE 

PRÁCE 

S KLIENTMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STRAVOVANIE  

A ZÁSOBOVANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykonávať  informačné stretnutie pre prijímateľov sociálnych služieb na začiatku mimoriadnej 

a počas situácie s cieľom upokojovať situáciu a vysvetľovať postupy. 

Pri vykonávaní sociálnej rehabilitácie, budú aktivity klientov riešené operatívne so zreteľom 

na individuálny prístup.  

1 zamestnanec úseku sociálnej práce je vyčlenený na komunikáciu s úradmi, vybavovanie 

korešpondencie, zabezpečovanie písomnosti prijímateľov. 

Zaisťuje sa iba základná podpora – pomoc pri hygiene, strava, upratovanie, pranie. Zápis sa 

robí 1x denne a zapisujú sa najdôležitejšie informácie.  

Klienti sú najmä na izbách (počúvanie hudby, pozeranie TV, vychádzka okolo domu vo dvojici 

trojici). Ergotarpie maximálne vo trojici.  

Časť personálu sociálnej starostlivosti zabezpečuje podporu opatrovateľskej starostlivosti ale 

aj napr. rozvoz stravy, časť ako rezerva pre prípadnú podpory oddelení, či iné činnosti podľa 

operatívneho stavu. 

V zmysle práva na utvorenie podmienok na zabezpečenie kontaktu so zvolenou osobou má 

klient právo na zabezpečenie osobného kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického 

kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených 

záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania 

partnerských vzťahov.  

Základné predpoklady pre zabezpečenie sú nasledovné : 

▪ identifikácia osoby s ktorou chce klient v tejto mimoriadnej situácii udržiavať kontakt. 

▪ zabezpečená možnosť telefonického volania aj pre klientov, ktorí nemajú mobilné 

telefóny. 

Činnosti zabezpečuje IKT člen s kódom S 

 

Činnosti zabezpečuje IKT člen s kódom K  

Personálne zabezpečenie min. 4 zamestnanci v striedaní po 2 na zmene. Využitie dostupnosti 

personálu zo zariadení školského stravovania, ktoré majú prerušenú prevádzky. Komunikácia 

so zriaďovateľom. 

Tvorba zásob s trvanlivých potravín v prípade problémov s dodávkami je na týždennej báze 

– obmedzenia krízového stavu. 

Kontakty na dodávateľov  

Potraviny  0915 921 513 

Pekárenské výrobky 0547428 566 

Vajíčka  0517 723 765 

Mrazené polotovary ap. 0903 461 037 
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PRÁČOVŇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZÁCIA 

NÁVŠTEV  

 

 

Zelenina 0907 333 590 

Mäsové výrobky 0949 280 618 

Mäso 0544 797 277 

Ovocie  0950 797 128 

V prípade nedostatku personálu sa pristúpi k zabezpečeniu dovozu zo školských jedálni 

alebo reštaurácii na území mesta v sídle poskytovateľa. Nevyhnutná komunikácia so 

zriaďovateľom.  

 

Činnosť práčovne je zabezpečovaná min. stavom 2 zamestnancov bez kontaktu s inými 

zamestnancami alebo prijímateľmi. 

V prípade karantény je tento režim realizovateľný.  

Príjem a výdaj sa realizuje vo vyhradenom priestore pred práčovňou zamestnancami 

opatrovateľského úseku alebo zamestnancov údržby ako podpory.  

Použité priadlo je zabelené v hygienických uzatvárateľných vreciach. 

Postupy sú vykonávané podľa Prevádzkového poriadku aktualizovaného na hygienický režim 

pri COVID 19 a používanie OOPP. 

Činnosti riadi a zabezpečuje člen IKT s kódom P v spolupráci s O 

 

V odôvodnených prípadoch a nevyhnutných  (napríklad opravár v prípade poruchy, 

dodávateľ pomôcok ap. napr. ide  zaškoliť personál a pod.) môže umožniť vstup do zariadenia 

iným osobám. 

Vstup je len na konkrétne určené miesto v sprievode vopred určeného zamestnanca. 

Tieto osoby sú skontrolované na príznaky s podozrením na infekčné ochorenie. 

Sú vybavené osobnými ochrannými prostriedkami minimálne v rozsahu ochranného rúška 

a ochranných rukavíc. Ak nemá ochranné rukavice, vykoná povinnú dezinfekciu rúk a sú mu 

pridelené jednorazové ochranné rukavice.  

Osoba pred vstupom prehlási, že nemá tzv. cestovateľskú anamnézu.  

Osoba je poučená a zásadách ochrany a zásadách pohybu v priestore. 

Sprevádzajúci zamestnanec dbá na izoláciu osoby a prijímateľov, ostatných zamestnancov 

alebo dodržiavanie dištančnej vzdialenosti min 2 m. 

   Vo Svidníku 16.03.2020 

                                                                                 PaedDr. Jaroslav Ivančo, riaditeľ 

 


