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1. ÚČEL 
Dňa 27. apríla 2020 bol do Domova seniorov Dolinka doručený príkaz č. 12568/2020 – 
M_OKMB /20421/2020, ktorým MPSVaR určilo Domov seniorov Dolinka za subjekt 
hospodárskej mobilizácie . Na základe tohto príkazu sme povinný vypracovať interný predpis 
(ďalej len IP)  - Krízový plán, ktorý stanovuje záväzný postup a zodpovednosť zamestnancov 
pri riešení krízovej situácie spôsobenej koronavírusom Covid 19  a jej následkov.  
Preto v zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej 
mobilizácie zo dňa 9. apríla 2020 budú poskytovatelia sociálnych služieb určení za subjekty 
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM“), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 
Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu 
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 
zabezpečovali organizáciu sociálneho zabezpečenia. pri ochrane zdravia  prijímateľov sociálnej 
služby a zamestnancov  v Domove seniorov Dolinka.  

2. ROZSAH PLATNOSTI  
Krízový plán ochrany platí pre všetkých zamestnancov.  
 

Dátum:     05.05.2020 

Spracoval:      Mgr. Miroslav Feješ 

Odborne posúdil:        Ing. Mariana Purdeková,  

  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra  

 

Výtlačok č.: 1 
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3. ÚVOD 

 
Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 je od 28. marca 2020 rozšírený núdzový stav 
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie 
pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu 
ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú 
zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, 
špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým 
pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. 

 
4. INFORMÁCIE O VÍRUSE COVID-19 

 
4.1 Základné informácie pre zamestnancov a obyvateľov ( klientov) domova  

 
a. Spôsob prenosu 

Nový koronavírus SARS-CoV-2 je respiračný vírus. K prenosu dochádza primárne 
kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri 
infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo 
kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo 
vzoriek odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v 
sére, krvi, v slinách, moči a stolici. 
 

b. Príznaky ochorenia  
Aké príznaky sa môžu prejaviť v priebehu 14 dní od kontaktu s osobou s potvrdeným 
ochorením COVID-19, pričom najtypickejším prejavom je horúčka nad 38 stupňov 
Celzia (pozor! u starších a imunitne oslabených obyvateľov sociálnych služieb môže 
telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a poradiť sa s lekárom), 
kašeľ, sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych (ľudovo „nevie 
sa do dýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie), bolesť svalov. 
Závažnejšie príznaky u obyvateľov sociálnych služieb s oslabeným imunitným 
systémom, - seniorov nad 70 rokov, - obyvateľov s chronickým ochorením (najmä: 
onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne), - obyvateľov liečených 
imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi, - obyvateľov so súčasne 
sa vyskytujúcimi viacerými ochoreniami u toho istého obyvateľa – títo sú najviac 
náchylní na vývoj komplikácií, či už pri COVID-19 alebo sezónnej chrípke. 
 

c. Prevencia  
 

Najlepšou prevenciou, ako sa vyhnúť nákaze je vyhýbať sa stretnutiu 
s potencionálnym nositeľom vírusu – infikovanou osobou. Je potrebné venovať 
zvýšenú pozornosť osobnej hygiene, častejším umývaním rúk, nosením ochranných 
prostriedkov v prostredí so zvýšenou možnosťou prenosu infekcie. Vyhnúť sa úzkemu 
kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením. Skrátiť pobyt v priestoroch, kde 
sa nachádza veľké množstvo ľudí. V rámci prevencie vydal Úrad verejného 
zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na 
verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci zamestnanci počas pracovnej 
zmeny dodržiavajú prísnu respiračnú hygienu používajú ochranné  rúška a ochranné 
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rukavice. Pre všetkých zamestnancov počas výskytu pandémie COVID 19, (alebo inej 
pandemickej krízy iného druhu doteraz nešpecifikovaného), doporučujeme obmedziť 
styk s osobami s príznakmi nádchy alebo chrípky, ktoré by mohli byť eventuálnym 
zdrojom nákazy. Povinnosť merať telesnú teplotu všetkým zamestnancom pri príchode 
do zamestnania. 
 
Pre všetkých obyvateľov sociálneho zariadenia je podľa pokynov RUVZ vyhlásená 
okamžitá karanténa, zákaz návštev, vychádzanie mimo areálu domova, prijímanie 
akýchkoľvek balíčkov, donáška potravín. Ak je potrebný vstup do zariadenia iným, 
v domove nezamestnaným osobám napr. lekár, RZS, pohrebná služba vstup je možný 
len s ochranným rúškom, respirátorom a ochrannými rukavicami. Priestory  kde sa 
tieto osoby zdržiavali musia byť dezinfikované aj s použitím germicidnej lampy. 
Obyvateľ ktorý sa vrátil z hospitalizácie musí byť v 14 dňovej izolácii pri dodržiavaní 
bariérovej starostlivosti. Zamestnanci sú povinný 2x denne vykonávať dezinfekciu 
zariadenia. V prípade výskytu ochorení ihneď kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý 
určí ďalší postup. 
 

5. METODIKA ČINNOSTI PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI  

 
5.1 Pokyny pre zamestnancov a obyvateľov domova  

 
Zamestnanci a obyvatelia domova sa musia riadiť aktuálnymi nariadeniami, vyhláškami  
ÚVZ, MPSVaR alebo Ministerstva zdravotníctva vydanými na základe všeobecne platných 
predpisov o riešení krízových opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného 
ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

a. Na základe týchto nariadení sme povinní zabezpečiť: 
 

− zákaz návštev, 
− dôsledne dodržiavanie hygienicko-epidemiologický režim. 
− prísnu 14 dňovú karanténu a bariérovú ošetrovateľskú techniku u obyvateľov  

podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto 
ochorenia. 

− prísnu 14 dňovú karanténu u všetkých prijímateľov, ktorí sa vracajú 
z nemocničného ošetrenia, pobytu v nemocnici, nástupu do sociálneho 
zariadenia. 

 
b. Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov:  

 
− Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením. 
− Skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí. 
− Často si umývať ruky teplou vodou a mydlom.  
− Ako ďalší stupeň po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze 

alkoholu. 
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−  Účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s 
virucídnym účinkom. 

 
c. Zamestnanci v oblasti sociálnych služieb by si mali 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, vrátane desiat, 
− pred odchodom z práce, 
− pri príchode domov, 
− po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným obyvateľom. 
− Nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. 

− Dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po 
každej činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii a pravidelne vetrať uzatvorené 
priestory. 

5.2 Represívne opatrenia 

Veľmi dôležité je dodržiavať zakázať návštev. Ani vo výnimočných prípadoch nepovoliť 
návštevy príbuzným, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí alebo vykazujú známky respiračnej 
infekcie. Zdraví príbuzní, bez epidemiologickej anamnézy môžu mať povolené návštevy vo 
výnimočných prípadoch, ak sa jedná o paliatívneho obyvateľa. O takejto návšteve musí byť 
vedený záznam a dodržané všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie prenosu 
kvapôčkovej infekcie.  

a. Počas trvania pandémia je  v domove  prísne zakázané: 

− prijímať návštevy, 
− opustiť sociálne zariadenia mimo areál domova, 
− prijímať akýkoľvek tovar, potraviny, darčeky od príbuzných a pod., 
− všetky predmety, tovary musia byť pred vstupom do sociálneho zariadenia 

vydezinfikované alebo ožiarené germicídnym žiaričom po dobu min. 30 min, 
− všetci zamestnanci musia nosiť rúško, ochranné rukavice, 
− návštevu lekára obmedziť len pri nevyhnutných dôvodoch, 
− po návšteve zdravotníckeho zariadenia, hospitalizácii obyvateľ domova je 

umiestnený na 14 dní v karanténe v domove, 
− vykonávať spoločné hromadné aktivity, 
− obyvatelia  domova sú rozdelení tak, aby pri spoločnom stravovaní sedel v jedálni  

pri jednom stole len jeden obyvateľ domova, 

5.3 Postup pri ochorení zamestnanca na koronavírus COVID 19 

Inkubačná doba ochorenia je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí boli vystavení 
stretnutiu s človekom so známym, t. j. potvrdeným prípadom COVID-19, majú byť 



     Zariadenie pre seniorov 
                                                                    ul. ČSA 67/57,  962 23 OČOVÁ 

 

Krízový plán ochrany  Domov seniorov Dolinka                                  Zmena dátum : dd.mm.rr Strana 5 z 11 

bezodkladne izolovaní v domácom prostredí počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou 
osobou, nakoľko sa v priebehu tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi.  

Zamestnanec Domova seniorov je o kontakte s človekom s potvrdeným ochorením COVID-
19 povinný telefonicky informovať riaditeľa zariadenia. Zamestnávateľ je vzhľadom na 
povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený 
vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má 
kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v 
domácej izolácii), najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej 
práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu 
pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení karantény t.j. izolácie, jej trvaní a 
ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na 
jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená. V prípade, že je 
zamestnancovi nariadená karanténa, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, pri ktorej 
mu prislúcha náhrada mzdy alebo platu rovnako ako v prípade, keď je dočasne práce 
neschopný. 

a. Vzhľadom na súčasne prebiehajúce aj iné ako COVID-19 respiračné ochorenia je 
vhodné odporučiť pre zamestnancov s príznakmi respiračnej infekcie nasledovné:  

− zostať doma na lôžku,  
− telefonicky konzultovať svojho ošetrujúceho lekára ohľadom správnej liečby a 

postupu pri prípadnom vyšetrení (telefonovať ešte pred príchodom do 
ambulancie a riadiť sa inštrukciou lekára),  

− prijímať tekutiny a vitamíny,  
− nebyť v priamom kontakte s obyvateľmi, ani zamestnancami zariadenia 

sociálnych služieb počas doby pretrvávania príznakov,  
− zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko, ak nemá aspoň 3 dni po sebe 

známky respiračnej infekcie (pri nepotvrdení COVID-19) a pri známom 
ochorení COVID-19 až vtedy keď mu to umožní hygienik RÚVZ. 

V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca Domova seniorov sú izolovaní 
všetci obyvatelia, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik 
RÚVZ.  Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť 
následne dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa 
dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku Domova seniorov a usmernenia pracovníka 
RÚVZ. 

5.4 Postup pri podozrení na ochorenie koronavírus COVID 19 u prijímateľa(klienta) 
domova 

V prípade, ak je podozrenie na infekciu COVID-19 u obyvateľa, je zodpovedným 
zamestnancom Domova seniorov kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný lekár pre 
dospelých alebo geriater), ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, 
je kontaktovaný príslušný RÚVZ Zvolen. V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví 
podozrenie z infekcie COVID-19, ale rozhodne, že chorý obyvateľ nebude prevezený do 
zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho 
tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie alebo vyvrátenie 
podozrenia na COVID-19, tak je v zariadení sociálnych služieb chorý obyvateľ zabezpečený 
v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného pracovníka RÚVZ. V starostlivosti o tohto 
obyvateľa sa postupuje rovnako ako v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s 
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izolovaným obyvateľom je označená ako infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne 
informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení a bariérovej ošetrovacej techniky. 

Chorý obyvateľ by mal použiť rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne uskladnené 
v špeciálnej nádobe označenej ako biohazard (biologický odpad) alebo aspoň v 2 vreciach a 
samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má pravidelne 
vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontaminácii okolitého prostredia mimo 
izbu izolovaného obyvateľa. Následne musí byť tento materiál zlikvidovaný podľa 
prevádzkového poriadku zariadenia, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie 
odpadkov z hľadiska ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.). V takomto prípade 
sú zakázané návštevy, iba v špeciálnych prípadoch môže riaditeľ zariadenia povoliť návštevu 
chorého rodinou, a to v prípade zlého psychického stavu obyvateľa alebo ak je obyvateľ v 
terminálnom štádiu svojho života. Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými 
pre prácu so suspektným (podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19, ktoré mu 
v prípade, že ich nemá, zabezpečia ich Štátne hmotné rezervy. Personál je vzdelávaný podľa 
vnútorných predpisov poskytovateľa sociálnej služby a pokynov RÚVZ. Jednorazové 
pomôcky použité na ošetrovanie chorého obyvateľa sú bezpečne likvidované ihneď po použití 
(vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie sú k dispozícii 
jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť dostatočnú 
ochranu personálu, musí byť obyvateľ v spolupráci s RÚVZ-om odoslaný sanitkou 
vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný 
počas celej doby infekčnosti. Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť 
nariadené izolovanie všetkých obyvateľov, ktorí prišli s chorým obyvateľom do kontaktu, ak 
tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním 
RÚVZ v manažmente ďalších obyvateľov a pracovníkov zariadenia.  

a. V pobytových zariadeniach sociálnych služieb:  

− dočasne pozastaviť všetky skupinové podujatia a skupinové aktivity, 
−  je potrebné zakázať pohyb obyvateľov zariadenia sociálnych služieb mimo priestorov 

tohto zariadenia - v komunite s prítomnosťou ďalších osôb (možnosť pohybu na 
pozemku, záhrade priľahlej k zariadeniu nie je týmto zákazom dotknutá). 

−  odporúča sa zamestnancom po príchode do zariadenia bezkontaktným teplomerom 
(infračerveným) zmerať telesnú teplotu - pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca 
poslať domov, 

−  striktne dodržiavať zákaz návštev (iba ak ide o prijímateľa sociálnej služby v 
terminálnej fáze ľudského života, z hľadiska etických princípov a za preventívnych 
opatrení, sa tento zákaz neuplatňuje). 

b. Pri príchode do zariadenia je povinný každý zamestnanec odmerať si telesnú teplotu 
bezkontaktným teplomerom (infračerveným) a vedie o meraniach príslušný záznam, 

c.  pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanec odchádza domov a telefonicky kontaktuje 
svojho obvodného lekára,  

d. poverený zamestnanec každý deň meria teplotu každému obyvateľovi min. dvakrát 
denne a vedie o meraniach príslušný záznam.  
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5.5  Manipulácia s odpadmi  

Všetok odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinenčných 
podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, musí byť vložený do 
plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia , ktoré sú používané pre tento druh 
odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m 3 a silu minimálne 0,1 mm. Ak takéto vrecia nie 
sú k dispozícii poskytovateľ sociálnej služby navrhne a písomne vypracuje postup, ktorý 
konzultuje s miestne príslušným RÚVZ. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie 
nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. V prípade, že poskytovateľ sociálnej 
služby disponuje dekontaminačným zariadením, odpad ukladá do vriec pre toto zariadenie a 
odpad dekontaminuje štandardným postupom. Ďalší postup volí poskytovateľ podľa svojho 
prevádzkového poriadku, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

6. ZLOŽENIE A POVINNOSTI KRÍZOVÉHO TÍMU 

6.1 Členovia krízového štábu 
 

Do krízového tímu určujem hlavnú sestru Mgr. Janu Bednarčíkovú a súčasťou tímu bude 
riaditeľ domova Mgr. Miroslav Feješ. Komunikáciu s verejnosťou a dotknutými orgánmi 
štátnej správy bude zabezpečovať riaditeľ zariadenia. 
 
Mgr. Miroslav Feješ    – riaditeľ zariadenia  kontakt: 0915 887 040  
   
Mgr. Jana Bednarčíková  –  hlavná sestra   kontakt: 0917 699 701 

 
6.2 Povinnosti krízového štábu 

 
Členovia krízového tímu sú povinní podľa požiadaviek blízkych rodinných príslušníkov, 
alebo podľa aktuálneho stavu konkrétneho obyvateľa priebežne informovať blízkych 
rodinných príslušníkov o zdravotnom a psychickom stave obyvateľov, ich blízkych rodinných 
príslušníkov. Sprostredkovať im podľa potreby video hovor, telefonický kontakt. 
Na sprostredkovanie video hovoru je možné využiť sociálne média podľa potrieb a 
požiadaviek rodinných príslušníkov. Systém komunikácie a informovanosti zamestnancov, 
rodinných príslušníkov a obyvateľov s dôrazom na zníženie paniky v prípade karantény. 
Zamestnanci, rodinní príslušníci a obyvatelia sú včas informovaní o aktuálnej situácií 
vhodným a v danej situácii najbezpečnejším spôsobom (napr. telefonicky príp. 
prostredníctvom emailu) 
 

6.3 Určenie  priestorov na izoláciu obyvateľov  a ubytovanie zamestnancov počas karantény 
 
Pre prípad karantény budú pripravené  izolačné izby pre prijímateľov sociálnej služby u ktorých bude 
predpísaná karanténa po návšteve, zdravotníckeho zariadenia, výskytu príznakov vírusu Covid  19,  
a pod. V prípade výskytu príznakov ochorenia,  budú ako izolačné izby podľa aktuálnej potreby  
zaradené izby č. 1,3,7, 8 v podkrovnej časti Domova seniorov Dolinky. Izby budú označené na 
dverách s výrazným zákazom vstupu všetkých osôb s výnimkou ošetrujúceho personálu.  
Ubytovanie pre zamestnancov  bude pripravené v izolačnej miestnosti s počtom lôžok 4, v kancelárii 
riaditeľa s počtom lôžok  2 a v spoločenskej miestnosti s počtom lôžok 2 + 2.  
Izolačná miestnosť  a kancelária riaditeľa v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 je 
vyčlenená pre zamestnancov so zabezpečeným zariadením na osobnú hygienu (WC, 
umývadlo, sprcha, šatňa). 
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6.4 Kontakty na RÚVZ  
 
Kontakty RÚVZ, UVZ SR 
 
Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva 
a regionálnych úradov verejného zdravotníctva: 
 
• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky     - 0917 222 682 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580 
 
V priebehu pracovného dňa je možné kontaktovať taktiež RÚVZ Zvolen  045/555 23 58, 
e-mail: zv.epid@uvzsr.sk  
 
Kontakty na rodinných príslušníkov a blízke osoby, samosprávu – e-maili sú zosumarizované 
a sú prílohou dokumentu. 
Zosumarizovať potreby obyvateľov napr. lieky, jednotlivé služby, aby zamestnanci ich vedeli 
pohotovo odovzdať lekárom, hygienikom RÚVZ alebo záchranárom pri prevoze obyvateľa do 
zdravotníckeho zariadenia, pokyny a odporúčania. 
 

7 OPATRENIA SÚVIACE SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID 19 

 Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný záväzný postup pre 
poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej 
koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)  

Tento dokument prináša vedúcim zamestnancom u poskytovateľov sociálnych služieb 
základné informácie o ochorení COVID-19 a záväzné postupy a opatrenia a odporúčania, 
ktoré predstavujú preventívne prístupy v zabránení šíreniu tohto ochorenia, ale zároveň 
informujú poskytovateľov aj o postupoch a procesoch prípravy na prípadné väčšie rozšírenie 
tohto ochorenia a odporúčajú základné opatrenia, ktoré môžu byť prijaté pre zabezpečenie 
informovanosti v sociálnych službách a pre usmernenie koordinácie postupov v prípade 
zhoršenia situácie na území celej Slovenskej republiky.  

Návrh metodických krokov je smerovaný primárne na pobytové sociálne služby v 
zariadeniach sociálnych služieb , kde je tvorba krízových opatrení najzložitejšia. 
Poskytovatelia ostatných druhov a foriem sociálnych služieb majú uplatniť relevantné časti 
tohto dokumentu a primerane ich adaptovať vzhľadom k cieľovej skupine obyvateľov. 

7.1 Opatrenia súvisiace s karanténou  

Opatrenie č. 1 
Vedenie Domova seniorov má pravidelné stretnutia, operatívne reaguje na situáciu, 
kontroluje plnenie krízového plánu v prípravnej časti. 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra, Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  priebežne 
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Opatrenie č. 2 
Vedenie Domova seniorov má určený  interný krízový štáb v časti 6.1 Krízového plánu, 
pre prípad vzniku karantény v zariadení a iných krízových udalostí. Členovia krízového 
štábu sú povinní osobne byť  prítomní v čase krízy v zariadení. 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra, Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  podľa potreby 
 
Opatrenie č. 3 
Je vykonávaný denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí. Sú sledované správy 
Úradu verejného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR a sú zasielané maximálne 1x 
denne vedúcim pracovníkom e-mailom. 
Zodpovední:  Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  priebežne 
 
Opatrenie č. 4 
Je pripravený plán krízových opatrení v jednom dokumente, ktorý je k dispozícii vedúcim 
zamestnancom a krízovému tímu.   
Zodpovední:  Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  do 7. mája 2020 
 
Opatrenie č. 5 
Kontakty na príslušný RÚVZ  sú zverejnené na informačnej tabuli vo vestibule Domova 
seniorov Dolinka  vrátane všetkých čísiel na ostatné relevantné inštitúcie a sú prístupné 
všetkým zamestnancom a obyvateľom domova.  
Zodpovední:  Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  okamžite 
 
Opatrenie č. 6 
Zamestnanci sú informovaní o spracovaní krízového plánu, ktorý je zverejnený na webovej stránke 
domova tak aby verejnosť a príbuzní boli informovaní o spracovaní krízového plánu 
(ktorého súčasťou je zákaz návštev a spôsob kontaktu napr. telefonického so 
zamestnancami a chorými alebo exponovanými obyvateľmi) na webe je určená  kontaktná 
osoba, ktorá odpovedá na otázky. Táto osoba je všetkým známa a všetci zamestnanci 
odkazujú k informáciám na túto osobu. Ako kontaktná osoba je určený riaditeľ domova  
a poskytuje informácie nepretržite.  
Zodpovední:  Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  priebežne 
 
Opatrenie č. 7 
Obyvatelia Domova seniorov sú informovaní o spracovaní krízového plánu 
prostredníctvom sociálnych pracovníkov, a to v adekvátnej forme. 
Zodpovední:  Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  okamžite 
 
Opatrenie č. 8 
Zamestnancom je vydaný pokyn o povinnosti informovania zamestnávateľa telefonicky v 
prípade (ich alebo ich rodinných príslušníkov alebo blízkych osôb) ciest do krajín s 
výskytom nákazy a musia sa riadiť podľa pokynov RÚVZ. 
Zodpovední:  vedúci jednotlivých úsekov 
Termín:  okamžite 
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Opatrenie č. 9 
Je  zavedené   zvýšené   umývanie   rúk   a v prípade   prítomnosti   chorých   obyvateľov  s 
respiračnými infekciami (COVID-19, ale aj chrípka) môže byť doplnená aj dezinfekcia rúk 
v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby (podľa aktuálneho odporúčania ÚVZ SR, 
RÚVZ a MZ SR). 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra 
Termín:  okamžite 
 
Opatrenie č. 10 
Vzájomná komunikácia je zabezpečená služobnými mobilnými telefónmi a telefónmi 
zamestnancov, pričom vzájomná videokonferencia je odskúšaná  a prostredníctvom 
aplikácie Messenger. 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra, Ing. Lenka Španová, ekonómka 
Termín:  podľa potreby 
 
Opatrenie č. 11 
Je vykonané vzdelávanie personálu o povahe vírusu a zopakované pravidlá respiračnej 
hygieny a hygieny rúk ako aj dôkladná dezinfekcia prostredia vrátane kľučiek na dverách a 
toaliet (používajú sa bežne odporúčané prostriedky pokiaľ nie je karanténa – v takom 
prípade prehodnotí použitie prostriedkov RÚVZ, dovtedy sa postupuje štandardne). 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra 
Termín:  okamžite 
 
Opatrenie č. 12 
Je pripravený zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom zamestnanca), 
ktorí vyjadrili ochotu v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe (t. j. 
nepretržitý pobyt v uzavretom objekte 24/7). Prostredníctvom zoznamu sa   zabezpečí   ich   
včasné   informovanie   o odporúčaniach   pre   krízový   pobyt    v zariadení. 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra 
Termín:  okamžite 
 
Opatrenie č. 13 
Sociálni pracovníci majú vytvorený zoznam psychologických intervencií pre ukľudnenie 
obyvateľov, ich rodín, samotných zamestnancov. Vhodný je nácvik vedený sociálnym 
pracovníkom alebo psychológom alebo iným povereným pracovníkom tzv. copingových 
stratégií zvládania stresu a zopakovanie si základných vedomostí a informácií z krízovej 
intervencie. Všetci zamestnanci prechádzajú tréningom zvládania  základných stratégií na 
zamedzenie vzniku stresu a paniky. 
Zodpovední:  Mgr. Zuzana Polcová, sociálna pracovníčka,  Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ 
Termín:  priebežne 
 
Opatrenie č. 14 
V časti 6.3 je spracovaný plán tzv. reprofilizácie lôžok v Domove seniorov Dolinka, t.j. 
vytvorenia izieb, miest, oddelenia pre izoláciu a ubytovanie zamestnancov pre prípad 
nariadenia rozsiahlejšej izolácie v zariadení. Toto bude koordinované v detaile RÚVZ-om, 
ak taká situácia nastane 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra, Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ  
Termín:  priebežne 
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Opatrenie č. 15 
V prípade karantény je zdravotnícky materiál, rúška, respirátory, ochranné okuliare, 
rukavice a pod. zabezpečený príslušným RÚVZ a VUC Banská Bystrica v súlade 
s určením o subjekte hospodárskej mobilizácie. Zoznam ochranných a dezinfekčných 
prostriedkov je prílohou tohto dokumentu. 
Zodpovední:  Mgr. Jana Bednarčíková, hlavná sestra,  
Termín:  priebežne 

 

 

7.2 PRÍLOHY 

1. Zoznam vybavenia, ktoré zamestnanci musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia 
karantény a povolania do zariadenia ku krízovej službe 

2. Týždenný jedálny lístok poskytuje kuchyňa ZŠ, ktorá dodáva stravu pre obyvateľov 
a zamestnancov Domova seniorov Dolinka. 

3. Zoznam ochranných a dezinfekčných prostriedkov 
4. Zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami, vrátane súhlasu zamestnanca, ktorí 

vyjadrili ochotu v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe 

 

 

 

 

 


