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Epidemiologické postupy, odporúčania pre zamestnancov sociálného 
pobytového zariadenia v súvislosti s koronavírusom "2019 -nCoV"  

 
1. aktualizácia ku dňu 21.3.2020 
 
Spracované podľa odborného postupu Asociácie sestier a pacientov ASAP.    
 
Odporúčané epidemiologické postupy pre personál, manažment sociálnych pobytových 

zariadení v súlade s EBM/Evidence Based Medicine/, EBN /Evidence Baced Nursing/, WHO 
 
 
 

V tejto vážnej situácii, keď máme na celom Slovensku karanténu, núdzový stav v zdravotníctve a stav 

celosvetovej núdze v súvislosti s pandémiou a ochorením na COVID - 19 je nevyhnutné dodržiavanie 

účinných bariér, aby sme neohrozili našich krehkých a imunitne oslabených pacientov/klientov, aby sme 

neohrozili seba a svojich blízkych.  

 

Prevencia je v tejto situácii najvyššia priorita. Myslíme na to pri každej činnosti. 

 

 
 Od 08.03.2020, sme  úplne uzatvorené zariadenie pred vstupom akejkoľvek 
verejnosti. Vstup je povolený iba pre RZP, RLP, pre zásobovanie, alebo iným zložkám, 
ktoré sú povinne vybavené ochrannými prostriedkami, rúškami, rukavicami a vstup je 
možný len do vopred pripravených priestorov. Zariadenie je uzatvorené až do odvolania 
vládou a do ukončenia karantény. 
 

 Zásobovanie sa uprednostňuje bez osobného kontaktu a ak tak pri zachovaní 

aspoň 1 až 2 odstupu osôb. Pracujeme v rukaviciach. 

 
 
 Všetci zamestnanci, manažment, vedenie zariadenia používajme v zariadení 

rúšky, chirurgické rúšky, ručne ušité rúšky, pre elimináciu šírenia nákazy, 

rúšky si nasaďte ihneď po príchode do zamestnania. Ak máte rúšku pri ceste 

do práce pred vstupom si ju vymeňte. Použitú vložte do igelitového vrecka, ktoré 

vložíte do ďalšieho vrecka ak chcete rúško ešte dezinfikovať a opätovne použiť. Ak 

nie zahodíte ho do nádoby pred vstupom do budovy.  Rúšku si navliekajte 

správne, zakryte si ústa aj nos. 

 

 Pri ceste do práce sa vyhýbajte kontaktom s inými osobami a ak sa kontaktu 

nevyhnete tak dodržujte odstup min. 1 m. 
 

 Chirurgické rúška po jednom použití, max 1 deň, vyhoďte do kontaminovaného 

odpadu nádob na to určených, zabalené spoločne v plastovom vrecku. 
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 Ručne ušité rúška si  2x denne prežehlite na určenom mieste pre žehlenie, po 

použití max1 deň operte pri vysokej teplote 90oC, alebo 60oC s použitím 

dezinfekčného pracieho prostriedku. 

 
 Ruky si umývajte povinne mydlom v trvaní cca 20 sek, prsty, brušká, nechty, 

dlane, chrbát ruky, dôkladne osušte, následne použite dezinfekčný prostriedok, 

rovnomerne rozotrite po celej ruke až 20 cm nad dlaňou a chrbtom ruky, nechajte 

pôsobiť. 

 
 Pred VSTUPOM DO BUDOVY po ceste do práce SI RUKY DEZINFIKUJTE.  

 

 Používajte každý jeden z personálu vlastný uterák, operte si ich 1x/deň, 
vymieňajte denne. Opranie je možné aj v práčovni.  

 
 

 Používajte po celý deň ochranné rukavice, alebo si umývajte ruky   a dezinfikujte 

ruky po každej práci s každým klientom. 

 
 

 Pri práci s hygienou pacienta, po každom pacientovi si rukavice vymeňte, po 

ukončení hygieny si ruky umyte, dezinfikujte. 
 
 

 Dezinfikujte plochy, stolíky, madlá, kľučky, podlahy dezinfekčným prostriedkom, 

1x v dennej zmene a 1x v nočnej zmene. 

 

 Vyžiarujte všetky priestory zariadenia germicídnym žiaričom aspoň 1x denne 

podľa možností , odporúčanie  aj počas nočnej zmeny. 
 

 Priestory pravidelne podľa možnosti často vetrajte aspoň 4x počas denných 

zmen a 1x nočná zmena (chodby). 

 
 Odporúča sa všetkým zamestnancom popri nosení rúšok sa ísť predýchať 

k otvorenému oknu, na terasu, do záhrady zariadenia na čerstvom vzduchu v dĺžke 

trvania  5-10minút.  

 
 Podľa možnosti sa odporúča podávať klientom podávať podporné lieky, vitamíny pre 

zlepšenie imunity, stravu, nápoje podporujúce ich imunitný systém na dennej báze. 

 
 Odporúča sa  obmedziť skupinové aktivity klientov počas pandémie, prípadne 

znížiť počet klientov na aktivitách a snažiť sa medzi klientmi vytvárať odstup 

aspoň 1,5 M. 
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 Výjazdové vyšetrenie  klientov realizujeme  iba v akútnych prípadoch, 

plánované vyšetrenia všetky možné prekladáme. 
 

 Kontroly v zdravotníckych zariadeniach eliminujte, zohľadnite stav klienta, 

telefonické konzultujte s lekármi, využite lekárku v zariadení, elektronické 

zdravotníctvo a donášku potrebných liekov do zariadenia, personál iba v rúškach, 

v rukaviciach.  
  
 Naplánujte náhradné termíny kontrol, zaznamenajte do dokumentácie. 

  
 Akútne stavy a náhle stavy riešte prostredníctvom tiesňovej linky a riaďte sa 

pokynmi nimi uvedenými. 
 

 Mimoriadna  situácia  - postup podľa manuálu k podozrenie na výskyt COVID 

- 19 

V prípade, výskytu symptómov typických pre koronavírus (horúčka, kašeľ, dýchavica), 

týchto pacientov okamžite konzultujte ošetrujúceho lekára zariadenia, kontaktujte 

RÚVZ, tiesňovú linku, postupujte podľa pokynov RÚVZ až do času príchodu 

špecializovaného personálu a odchodu pacienta do nemocnice ak to bude možné.  
 

 

 

 

 

 
 

 Príjem nového klienta počas pandémie je len v život ohrozujúcich 

a výnimočných stavoch a v zásade nových klientov počas pandémie 

neprijímame. 
 

 Vôbec neprijímame  osoby, ktoré sú s potvrdeným alebo 

podozrivým/suspektným prípadom ochorenia novým koronavírusom 2019 

(COVID-19); nie sú prijímané aj osoby s prejavmi infekčného respiračného 

ochorenia (kašeľ, horúčka, dýchavica); 
  

 Podmienkou prijatia vo výnimočnom a život ohrozujúcom stave a teda stav, 
keď  klient nie je schopný samostatnosti a nemá nikoho je ho možné prijať 
z nemocničného oddelenia a podmienkou  je potvrdenie  ošetrujúceho lekára  
o bezinfekčnosti pacienta/klienta. 

 
  

 Ak by došlo / nikdy nevieme všetko vylúčiť / k prijatiu klienta, po dobu 14 dní je v  

sprísnenom hygienicko - epidemiologickom režime na samostatnej izbe bez 

možnosti izbu opustiť.  
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Prevencia je v tejto situácii najvyššia priorita. Myslíme na to pri každej činnosti. 

 

 
 

 Všetci zamestnanci, manažment používajú rúšky, chirurgické rúšky, ručne 

ušité rúšky, alebo respirátor na verejnosti, počas cesty do práce, v dopravných 

prostriedkoch, pri nákupe, dodržiavajú odstup aspoň 1 M od iných ľudí na 

verejnosti, nestravujú sa na verejnosti. 

 

 Všetci zamestnanci sa vyhýbajú stretnutiu s ľuďmi s pozitívnou cestovateľskou 

anamnézou. 

 

 Po príchode domov si povinne mydlom umývajte ruky v trvaní cca 20 sek, 

prsty, brušká, nechty, dlane, chrbát ruky, dokladne osušte, následne použite 

dezinfekčný prostriedok, rovnomerne rozotrite po celej ruke až 20 cm nad dlaňou 

a chrbtom ruky, nechať posobiť. 

 

 Stravujte sa iba doma, až po dekontaminácii ošatenia a rúk. 

 

 V domácnosti si zdezinfikute plochy, podlahy, 2x/týžden. 

 

 V domácnosti si určite priestor pre kontaminované predmety, prípadne 

priestor pre dekontamináciu. 

 

 Doma, často si zdezinfikujte plochy, stolíky, madlá, kľučky dezinfekčným 

prostriedkom, vyrobte si dezinfekčný prostriedok z alkoholu, denaturovaný lieh, 

vírus si domov môžete prinesť aj  na šatách. 
 
 
 
 
S prevenciou a s disciplínou spoločne zvládneme túto vážnu kritickú situáciu, 

prevenciou odbremeníme akútne zaťažený zdravotný systém na celom Slovensku. 

 

Pre zamestnancov  Senior dom SVIDA 
 

vo verejných priestoroch, počas cesty do práce, domov, doma. 
 

 

 


