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V záujme predchádzaniu a riešeniu mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom 

šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v Zariadení 

sociálnych služieb Egídius (ďalej len „ZSS Egídius“)  

 

v y d á v a m 

 

v zmysle Nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení 

hospodárskej mobilizácie, v zmysle Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, v zmysle Zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov tento 

 

Krízový plán 
 

I. Časť 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 

 

Účel vydania 

 

1. Krízový plán je vnútropodnikový predpis vytvorený za účelom: 

• zabezpečenia koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených so šírením 

infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej len „COVID-19“), 

• vytvorenia podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov 

sociálnych služieb (ďalej len „PSS“), ich rodinných príbuzných a známych, ako aj 

zamestnancov a manažmentu ZSS Egídius, 

• formulácie preventívnych opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia 

COVID-19 a postupov pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu 

u PSS alebo zamestnancov zariadenia.  

2. Smernica je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a 

určenia postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a 

telesného obmedzenia v ZSS Egídius, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 

podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“). 

3. Poskytovanie sociálnej služby vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti 

a autonómie prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. 

ZSS Egídius preto aj v čase krízových situácií vytvára podmienky k podpore a zachovaniu 

základných ľudských práv a slobôd všetkých osôb.  

4. ZSS Egídius postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v  súvislosti so 

šírením ochorenia COVID-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení 
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Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“), Ministerstva 

zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov verejnej správy, 

ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR.1 

5. Za týmto účelom riaditeľ zariadenia alebo ním poverená osoba denne sleduje aktuálne 

informácie na webovom sídle MPSVR SR a ďalších relevantných inštitúcií.2 

 

Článok 2 

 

Osobitý charakter smernice  

 

1. Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre 

poskytovateľov sociálnych služieb sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále 

menia a aktualizujú, je tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je 

nevyhnutné ho aktualizovať, dopĺňať a meniť.  

2. Zmeny v dokumente sa budú uskutočňovať prostredníctvom dodatkov. Zamestnanci 

a PSS budú o nich pravidelne informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má 

riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 3 

 

Základné informácie 

 

1. Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné informácie 

ohľadom rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch 

ochorenia COVID-19 a preventívnych opatreniach.  

2. Za koordinovanú informovanosť je v ZSS Egídius zodpovedný riaditeľ a vedúci 

jednotlivých úsekov. Náležitá informovanosť je dôležitá pre všetkých zamestnancov 

zariadenia, PSS ako aj ich rodinných príbuzných a známych. Vedúci zamestnanci 

zabezpečia, aby informovanosť bola pre všetkých zrozumiteľná a dostupná.3  

3. Testovanie na prítomnosť koronavírusu sa môže realizovať preventívne, ale aj podľa 

epidemiologickej situácie v okrese. Samotné testovanie ešte neznamená, že niekto v ZSS 

Egídius je nositeľom vírusu.  

4. COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. COVID-19 

postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže 

viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a 

rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s 

nakazeným.  

 

 

 
1 Por. https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ 
2 Najmä Úradu verejného zdravotníctva SR 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

a Ministerstva zdravotníctva SR https://www.korona.gov.sk/  
3 Por. https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.korona.gov.sk/
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf
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Aké sú príznaky ochorenia? 

• horúčka nad 38°C, 

• kašeľ, 

• sťažené dýchanie,  

• bolesť svalov,  

• bolesť hlavy,  

• únava, malátnosť,  

• strata čuchu a chuti.  

 

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte: 

1. zostaňte v izolácii,  

2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a 

vydať potvrdenie o PN,  

3. požiadajte o vyšetrenie,  

4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.  

 

Bežný kontakt je definovaný ako: 

• osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo  

• kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, 

zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo  

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

prostriedkom (s výnimkou lietadla,  

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

19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s 

odporúčanými OOPP. 

  

Úzky kontakt je definovaný ako: 

• osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo  

• fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo  

• nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v 

domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 

minút, alebo sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v 

lietadle (v akomkoľvek smere), alebo poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v 

časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19. 

 

Definícia plne zaočkovanej osoby 

• upravuje sa definícia plne zaočkovanej osoby tak, že už nebude stanovená horná 

hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov, teda plne zaočkovaná 

osoba je:  

o osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou,  

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
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o osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo  

o osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v 

intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo  

o osoba do 12 rokov veku.  

 

Definícia  tzv. osoby v režime OTP – ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo 

prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať 

negatívnym výsledkom testu na COVID-19, presnejšie:  

• osoba plne očkovaná,  

• osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 

COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu 

alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo osoba prekonala 

ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  

 

V prípade povinnosti preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, 

potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o 

prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym 

COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti 

preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.  

 

Domáca izolácia, karanténa, pozitívny test 

• Vyhlášku k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré 

prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.  

• Vyhláška je účinná od 13. septembra 2021. Izolácia osoby pozitívnej na ochorenie 

alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie, ktorá 

nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa dovtedy platných 

predpisov. 

• Upozornenie: Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej 

legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola 

zverejnená vo vestníku Vlády SR. 

 

Izolácia pozitívne testovaných 

• V čase od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia 

výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami a dodržiavať 

prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok či respirátora. 

• Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie sa nariaďuje izolácia v domácom 

prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia trvá po dobu 10 

dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom. 

• Izoláciu je po uplynutí 10-dňovej lehoty možné ukončiť, pokiaľ sa u osoby počas 

posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia 

(zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo 

strata čuchu). Ďalší test nie je potrebný. 

• V prípade, že sa u osoby objavil akýkoľvek z menovaných príznakov, izoláciu 

možno ukončiť až na základe rozhodnutia jej všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je 
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spôsobilá ukončiť izoláciu. Vo všeobecnosti platí, že o ukončení domácej izolácie 

rozhoduje odborná autorita sledujúca priebeh karantény (napríklad epidemiológ, 

ošetrujúci lekár) na základe dôsledného posúdenia konkrétnej situácie. 

 

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym 

• Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá neskôr obdržala pozitívny 

výsledok testu na COVID-19 v období dvoch dní pred odberom vzorky do konca 

jej izolácie, musí podstúpiť karanténu. Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa 

nevzťahuje na zaočkovanú osobu bez príznakov COVID-19, ak vie preukázať 

niektorú z nasledujúcich skutočností: 

• osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 

• osoba je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s jednodávkovou schémou, 

• osoba je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19. 

• Karanténa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období 

pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. 

 

• Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť 

karanténu iba v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov vyskytne čo i len 

jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, 

únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). 

 

Karanténa sa začína 

• a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je 

osoba pozitívna na ochorenie, 

• b) ak sa (aj napriek očkovaniu či prekonaniu COVID-19) objaví po úzkom kontakte s 

pozitívnym čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia. 

 

Karanténa sa končí 

• a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a 

výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou 

pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s 

osobou pozitívnou na ochorenie, 

• b) ak test nebol vykonaný a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou 

pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov 

ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie, 

• c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia 

počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť 

karanténu. 
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Postup regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

• Osobu, ktorá má pozitívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie 

COVID-19, osloví miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 

(RÚVZ). Kontaktuje ju pracovník oddelenia epidemiológie, nakoľko každý RÚVZ 

vidí pozitívny prípad, ktorý mu územne prináleží, buď v systéme IS COVID alebo v 

systéme EPIS (Epidemiologický informačný systém), ihneď, ako tam výsledok vloží 

príslušné laboratórium. 

• Osoba je odborným pracovníkom poučená, že ide do izolácie a zároveň je od nej 

odobratá epidemiologická anamnéza – cestovateľská (v zahraničí, doma), získavajú sa 

tiež informácie o jej kontaktoch. RÚVZ rovnako zisťujú informácie o zdravotnom 

stave pozitívne testovaného (či má príznaky a ak áno, aké). 

• Pozitívna osoba je poučená, ako sa má správať v izolácii, čo smie a čo nesmie a  

zároveň sú jej písomne doručené karanténne opatrenia. 

• V období vysokých denných prírastkov pozitívne testovaných osôb môže ku 

kontaktovaniu pracovníkmi RÚVZ dochádzať s oneskorením. Vzhľadom na vážnosť 

epidemiologickej situácie je preto nevyhnutné, aby osoby na ktoré sa vzťahuje 

izolácia, postupovali v zmysle nariadení aj samostatne, v súlade s protiepidemickými 

opatreniami. 

 

Môže pozitívny (osoba v karanténe) prerušiť izoláciu? 

• Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie resp. aj osoba v karanténe opustiť 

iba na nevyhnutný čas spojený s:  

o nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na 

ochorenie, 

o odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v 

súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19, 

o účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá 

žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na 

pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných 

účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 

bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk. 

• Upozorňujeme na upravený režim pre osoby z kritickej infraštruktúry a vybrané 

profesie, pri ktorých existujú podmienky za ktorých môžu pokračovať v nevyhnutnom 

výkone práce aj za predpokladu, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, 

prípadne sú sami pozitívni na ochorenie COVID-19 (ďalej podľa platného Covid 

automatu). 

 

Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky 

a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným 

respiračným infekčným ochorením, preto je potrebné zachovať rozvahu a kontaktovať 

všeobecného lekára, alebo v prípade nejasností hygienika Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Bardejove (ďalej len „RÚVZ“) a riadiť sa ich usmerneniami. 

 

Článok 4 

 

Prevencia šírenia vírusovej infekcie a ochorenia COVID-19 
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Prekrytie horných dýchacích ciest (tvárové rúška resp. respirátor) 

 

1. V súlade s nariadením hlavného hygienika SR je dôležitým preventívnym opatrením 

zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest 

(tvárové rúška), ktoré poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Je 

dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu.4  

2. ZSS Egídius zabezpečí pre všetkých pracovníkov a PSS dostatočné množstvo ochranných 

rúšok.  

3. Inštrukcie ohľadom adekvátneho používania rúšok v ZSS Egídius koordinuje vedúci 

úseku sociálnej práce a opatrovateľskej činnosti. (Príloha č. 9) 

4. Výnimky z nosenia rúšok budú starostlivo zvážené vzhľadom na osoby s poruchami 

autistického spektra, v úzkej spolupráci odborných zamestnancov s danou osobou, jej 

rodinnými príbuznými a v prípade potreby aj s lekárom a inými osobami. O výnimkách 

z nosenia ochranných rúšok budú informovaní aj ostatní PSS a všetci pracovníci ZSS 

Egídius.  

5. Dezinfekcia je v ZSS Egídius realizovaná v súlade s Prílohami č. 5 a 6 tohto dokumentu.  

6. Zamestnanci ZSS Egídius sú povinný dodržiavať epidemiologicko-hygienické nariadenia 

a usmernenia.  

7. Zamestnanci a PSS postupujú podľa platného Covid automatu.  

 

Zákaz návštev a odporúčanie k obmedzeniu pohybu PSS mimo areálu zariadenia 

 

1. ZSS Egídius rešpektuje zákaz návštev a postupuje v súlade s Odporúčaním k obmedzeniu 

pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia 

ochorenia COVID-19.5 

2. O týchto opatreniach informuje ZSS Egídius nasledovným spôsobom: 

- na nástenke vo vestibule zariadenia, 

- prostredníctvom rozhlasu,  

- stručnými oznamami na viditeľných miestach vo verejne dostupných priestoroch 

v zariadení,  

- osobnou komunikáciou s PSS, 

- elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými, 

- informovaním na svojom webovom sídle a na svojom Facebooku.  

3. Pri komunikácii zákazu návštev a odporúčaní k obmedzeniu pohybu mimo areálu 

zariadenia ZSS Egídius používa piktogramy6. Prijímatelia sú pritom povzbudzovaní 

k iným formám komunikácie so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi (telefonickou, 

e-mailovou komunikáciou alebo prostredníctvom sociálnych sietí), aby sa zmiernili 

negatívne dôsledky ich izolácie. V ZSS Egídius sa naďalej vykonávajú odborné aktivity, 

a to individuálne alebo v menších skupinkách (napr. 2-3 ľudia), pričom sú zachované 

 
4 Inštruktážny leták: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf a fakty o tvárovom rúšku 

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_fakty_o_rusku.pdf 
5 Por. https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-

sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-

prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf 
6 https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_fakty_o_rusku.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf
https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf
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preventívne hygienické opatrenia (použitie tvárového rúška, rukavíc). Ak tieto opatrenia 

majú vplyv na individuálne plány, programy sociálnej rehabilitácie resp. aj rizikové plány, 

odborní pracovníci zodpovední za ich administráciu ich spolu s PSS a ďalšími 

zainteresovanými osobami vyhodnotia a následne aktualizujú.  

4. V prípade, že prijímateľ aj napriek jednoznačne a zrozumiteľne komunikovanému 

odporúčaniu k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia nie je ochotný toto 

odporúčanie rešpektovať, je potrebné ho vyzvať, aby v čase pohybu mimo priestorov 

zariadenia postupoval v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, t. j. bez 

prerušenia používal ochranné prostriedky - rúško resp. iný spôsob zakrytia oblasti úst 

a tváre a rukavice a pri kontakte s inými osobami dodržiaval odstup minimálne 2 metre. 

5. Zdraví príbuzní, bez epidemiologickej anamnézy, môžu mať povolené návštevy vo 

výnimočných prípadoch, ak sa jedná o paliatívneho PSS. O takejto návšteve musí byť 

vedený záznam a dodržané všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie prenosu 

kvapôčkovej infekcie.  

6. Priebeh návštev sa riadi podľa platného Covid automatu.  

 

Ochranné pomôcky 

 

1. ZSS Egídius je povinné plniť ochranné preventívne opatrenia a bezplatne zabezpečiť 

a poskytovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov 

sociálnej služby. Zodpovednosť v ZSS Egídius za toto opatrenie nesie riaditeľ a vedúci 

jednotlivých úsekov. Evidenciu o poskytnutí ochranných pomôcok vedie vedúci úseku 

EaVP.  

2. V prípade nedostatku ochranných pomôcok, riaditeľ bezodkladne požiada o výpomoc 

VUC Prešov.  

3. Zamestnanci a PSS používajú ochranné pomôcky podľa platného Covid automatu.  

 

Preventívna kontrola zdravotného stavu PSS 

 

Indikácia starostlivosti o klienta so suspektným alebo potvrdeným ochorením 

COVID-19 

Posúdenie rizika na mieste vykonáva každý odborný pracovník podľa možností pred 

každou interakciou s pacientom. 

Starostlivosť o prijímateľa so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 v 

izolačnej izbe zariadenia indikuje lekár. V prípade, že možnosť lekárskej konzultácie nie je 

možná, za suspektný prípad vyžadujúci izoláciu personál považuje každého prijímateľa s 

novovzniknutými prejavmi respiračného ochorenia, ak je prítomná horúčka alebo/aj kašeľ, 

alebo /aj dýchavica.  

 

Kontrola rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19  

• Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb: Zariadenie 

uskutočňuje aktívny skríning všetkých zamestnancov, nevyhnutných návštevníkov a 

kohokoľvek iného, kto vchádza do zariadenia na COVID-19, s výnimkou 

pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť vstup 

bez detekčnej kontroly.  

 

Do zariadenia nemôžu vstúpiť osoby:  
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- ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, s pozitívnou 

cestovateľskou anamnézou,  

- ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,  

- ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie COVID-

19  

- s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj 

dýchavicou.  

 

Aktívny skríning vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy.  

 

Za aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb zodpovedá vedúca 

zdravotná sestra. 

Skríning zamestnancov musí zahŕňať dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa) 

skríning symptómov vrátane kontroly teploty.  

Každý, kto má príznaky COVID-19, nemôže vstúpiť do zariadenia a mal by sa okamžite 

vrátiť domov, aby sa izoloval.  

Obmedzenie pracovných miest: v spolupráci so zamestnancami obmedziť počet 

pracovných miest, na ktorých zamestnanci pracujú, aby sa minimalizovalo potenciálne riziko 

vystavenia pacientov pôsobeniu COVID-19.  

Dodávky potravín a produktov sústrediť na určené miesto a pred vstupom osôb, ktoré 

doručujú potraviny do zariadenia (ak je vstup nevyhnutný) by sa mal vykonať ich aktívny 

skríning.  

Delenie personálu/klientov: vyčlenenie personálu, ktorý bude pracovať buď s chorými 

alebo s prijímateľmi v dobrom zdravotnom stave.,  všetci prijímatelia alebo zamestnanci by sa 

mali správať tak, akoby boli potenciálne infikovaní.  

Aktívny skríning všetkých prijímateľov: Zariadenie vykonáva aktívny skríning 

všetkých prijímateľov najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či 

nemá niekto z prijímateľov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Prijímatelia so 

symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa musia izolovať a testovať na 

COVID-19.  

 

Preventívne opatrenia pri prijímaní nových PSS 

1. V záujme ochrany života a zdravia PSS v ZSS Egídius a bezpečnosti poskytovanej 

sociálnej služby je možné prijímanie iba fyzickej osoby, ktorá je v ohrození života alebo 

zdravia a je odkázaná na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, a to 

• z prirodzeného domáceho prostredia, zo zariadenia ústavnej starostlivosti prijímanie 

PSS do ZSS Egídius je podmienené platným 48 hodinovým PCR testom s negatívnym 

výsledkom .  

• preventívna karanténa sa uplatňuje podľa aktuálneho Covid automatu.  

 

Článok 5 

 

Kľúčové protiepidemické opatrenia  

 

• Dezinfekčný prostriedok na ruky pri vstupe do budovy, 
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• Zvážiť stretnutie „tvárovu v tvár“. Ak je to možné, nahradiť stretnutie za online 

elektronické možnosti komunikácie a telefonáty. 

• Zabezpečiť dostatočné zásoby dezinfekcie na ruky pred a po stretnutí. Dostupnosť 

umyť si ruky prúdom tečúcej vody.  

• Chrániť sa nosením ochrany na dýchacie cesty a ochrannými rukavicami. 

• Poskytnúť pracovnej návšteve ústne alebo písomné informácie o ochorení COVID-19 

a o zabezpečených opatreniach na pracovisku. 

• Časté vetrenie miestností. 

• OOPP potrebné v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 

• Pravidelnú dezinfekciu povrchov a predmetov (kľučky, zábradlia, WC, umývadlá 

a pod.). 

 

Zamestnanec je povinný: 

• dodržiavať základné hygienické pravidlá – pravidelne si umývať ruky, 

• používať dezinfekčné prostriedky na ruky, 

• používať ochranu dýchacích ciest a ochranné rukavice,  

• podrobiť sa meraniu telesnej teploty, 

• riadiť sa pokynmi nadriadeného zamestnanca, 

• podrobiť sa nariadenému testovaniu. 

 

Článok 6 

 

Opatrenia v prípade podozrenia na respiračnú infekciu a v prípade návratu zo 

zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti  

 

1. V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého 

a zabránenie jeho kontaktov pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho 

nákazlivosti (podľa usmernenia lekára).  

2. Osoby s akútnym respiračným ochorením musia dodržiavať respiračnú hygienu – 

dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakrývať si ústa a nos vreckovkou 

alebo papierovým obrúskom.  

3. PSS, s ktorou má ZSS Egídius uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a bola 

jej poskytnutá zdravotná starostlivosť v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, môže 

byť opätovne prijatá do ZSS Egídius až po splnení opatrení - „Zabezpečenie ochrany PSS 

a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandemie Koronavirusu“.7 PSS je priamo v 

zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti testovaný na COVID-19. Ďalej sa postupuje 

podľa platného Covid automatu.  

 

Článok 7 

 

Riešenie situácie s výpadkami pracovníkov 

 
7 https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/zabezpecenie-

ochrany-klientov-zss-personalu-zss-pocas-pandemie-covid-19-k-21-4-2020.pdf 
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1. V ZSS Egídius je dôležitá intenzívna podpora jeho vedenia, rovnako všetkých 

pracovníkov, osobitné oceňovanie ich práce. Za účelom zmiernenia psychických a iných 

negatívnych dôsledkov krízovej situácie je im sprostredkovávané poskytovanie externej 

psychologickej a/alebo supervíznej podpory (videohovor, ...)  

2. ZSS Egídius podľa možnosti diverzifikuje (rozčleňuje) zamestnancov. 

3. Pred nástupom do práce je zamestnanec povinný zmerať si teplotu nato určeným 

prístrojom umiestneným pri čítačke dochádzky. V prípade zvýšenej teploty musí opustiť 

zariadenia a kontaktovať svojho lekára za účelom posúdenia zdravotného stavu.  

4. V prípade výpadku takého množstva zamestnancov, že by nebolo možné zabezpečiť chod 

prevádzky ZSS Egídius, nahlási riaditeľ Okresnému úradu nedostatok personálnych 

kapacít v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonávajú. Okresný úrad 

koordinuje a organizačne zabezpečuje dopĺňanie personálnych kapacít. 

5. Pri riešení nedostatku personálnych kapacít spolupracuje ZSS Egídius s VUC Prešov. 

V prípade potreby riaditeľ ich požiada o poskytnutie dostupných personálnych kapacít 

na zabezpečovanie obslužných činností. 

6. Ak je zariadenie určené zriaďovateľom VÚC Prešov za subjekt hospodárskej mobilizácie 

riadi sa príkazom predsedu PSK, ktorý príkaz vydal.  

 

Článok 8 

 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca 

 

1. Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí 

boli vystavení kontaktu s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19, sú bezodkladne 

izolovaní v domácom prostredí.  Riadia sa pokynmi všeobecného lekára.   

2. Vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára , aby telefonicky 

kontaktoval lekára a podľa inštrukcií postupoval ďalej (vyšetrenie, izolácia).  

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

nariadená karanténa. Postup v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 u zamestnanca  

4. 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. 

5. V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú v ZSS Egídius izolovaní 

všetky ostatné osoby, 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 ZSS Egídius a 

usmernenia pracovníka RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje sa podľa 

„Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“ (Príloha č. 2). 

 

Článok 9 

 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u PSS 

 

1. V prípade, ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 u PSS, je zodpovedným 

zamestnancom ZSS Egídius kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný lekár pre 
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dospelých), ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je 

kontaktovaný príslušný RÚVZ so sídlom v Bardejove. 

2. V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z vírusového ochorenia 

COVID-19, ale rozhodne, že chorý PSS 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 ZSS Egídius chorý PSS zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní 

odborného pracovníka RÚVZ. V starostlivosti o tohto PSS sa postupuje rovnako ako v 

prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným PSS/pacientom je 

označená ako infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe 

dodržiavania režimových opatrení (ďalej len „reprofilizácia lôžok“). 

3. Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu s PSS so 

suspektným (podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade, že ich 

ZSS Egídius nemá k dispozícii, žiada o ich zabezpečenie VUC Prešov.  

4. Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie 

všetkých PSS, ktorí prišli s chorým PSS do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný 

RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ. Ak RÚVZ 

nerozhodne inak, postupuje podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy 

v zariadení“ (Príloha č. 2).  

5. Personál je informovaný o všetkých opatreniach vydaných v tejto smernici a pokynov 

RÚVZ zodpovednými vedúcimi zamestnancami.  

 

Článok 10 

 

Dočasné karanténne (izolačné) miestnosti 

 

1. V ZSS Egídius z dôvodu ochrany ostatných PSS aj zamestnancov sa pristúpilo 

k vytvoreniu dočasných karanténnych miestností (určené napr. pre PSS prepustených 

z nemocnice bez podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo pre PSS prepustených 

z nemocnice, ktorí vykazujú príznaky ochorenia COVID-19, ale neboli na ochorenie 

testovaní) a k vytvoreniu dočasnej izolačnej miestnosti pre PSS s potvrdeným ochorením 

na COVID-19. 

2. V prípade výskytu ochorenia COVID-19 sú tieto miestnosti označené ako „Izolačná 

miestnosť COVID-19“. 

 

Plán reprofilizácie lôžok 

 

1. Reprofilizácia lôžok je vyčlenenie lôžkovej kapacity pre prijímateľov, u ktorých existuje 

podozrenie z nakazenie prenosným ochorením alebo pre prijímateľov, u ktorých bola 

potvrdená nákaza prenosného ochorenia.  

2. Plán stanovuje postup reprofilizácie lôžok, miestností a obytných buniek v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nákazy spôsobenej prenosným ochorením.  

3. Reprofilizácia lôžok je chápaná ako nástroj na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného 

ochorenia a to: 

• presným určením miestnosti a počtu lôžok pre domácu izoláciu, 

• presným určením miestností a lôžok pre karanténu, 
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• postupom pri ďalšom vymedzovaní lôžok pre domácu izoláciu a karanténu v prípade 

nariadenie rozsiahlejšej izolácie prijímateľov v zariadení, 

• Plán miestnosti.  

4. Izolačné miestnosti určíme tak, aby sa zabezpečil osobitný vstup pre odborných 

zamestnancov a zabránili miešaniu zdravých prijímateľov s chorými. Pri izolačných 

miestnostiach je potrebné mať alebo vytvoriť osobitnú miestnosť pre zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú starostlivosť chorým prijímateľom s potvrdením ochorenia. 

5. Izolačná miestnosť má mať vlastnú kúpeľňu a WC. Zamestnancom pracujúcim 

s prijímateľmi v karanténe určíme tiež osobitné toalety a sprchy. V izolačných 

miestnostiach sa vykonáva zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad. Lekár môže 

vykonávať lekársky dohľad v situáciách ktoré to umožňujú aj prostredníctvom telefónu, 

alebo online médií.  

 

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

viac ako 10-tich prijímateľov sociálnej služby, budú vyčlenené na izoláciu priestory  

skupiny číslo 1. „Izolačná miestnosť COVID-19“. 

V prípade vzniku nového prípadu sa budú obsadzovať ďalšie denné miestnosti od čísla 

1,2,3......smerom hore. V prípade rozsiahlejšej karantény rozhodne Interný krízový tím o 

príprave ďalších miestností. Vzhľadom k tomu, že zariadenie je plne obsadené a má iba 2 

stále izolačné miestnosti pre 4 osoby, robí reprofilizáciu za pochodu a to službukonajúcimi 

zamestnancami podľa plánu reprofilizácie. 

Takáto situácia bude koordinovaná v detaile s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva (ďalej len RÚVZ). O vyhlásení karantény v zariadení rozhodne príslušný 

hygienik RÚVZ Bardejov.  

• Okamžitá izolácia infikovaných prijímateľov, 

• Určenie zamestnancov, ktorí budú pracovať na infekčnom oddelení,  

• Zodpovední zamestnanci – sestra v ZSS, praktická sestra, opatrovateľka, 

• Denný monitoring zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS). 

          

V prípade ukončenia hospitalizácie prijímateľa sociálnej služby v zdravotníckom 

zariadení bude prijímateľ v ZSS Egídius umiestnený podľa aktuálnych usmernení Úradu 

verejného zdravotníctva SR.  
 

Izolačné miestnosti v ZSS:  

 

1. Izolačná miestnosť prízemie (1. NP) 

Ženy 2 PSS č. dverí 113 

Muži 2 PSS č. dverí 114 

2. Izolačná miestnosť prvé poschodie (2. NP) 

3 PSS č. dverí 220 pri práčovni 

 

Článok 11 

 

Manipulácia s odpadom 
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Všetok odpad, s ktorým bola nakazená osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, 

inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, bude 

vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre 

tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a silu minimálne 0,1 mm. Tento 

odpad sa zatriedi do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou sa s ním bude nakladať. 

Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať OOPP.  

V prípade, že ide o PSS s potvrdeným ochorením COVID – 19, je povinný používať 

ochranné rúško, ak ho daná osoba toleruje. Použité rúška sú následne bezpečne uskladnené v 

špeciálnej nádobe označenej ako biologický odpad alebo aspoň v 2 vreciach a samostatnej 

nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má pravidelne vynášať za 

prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontamináciu okolitého prostredia mimo izbu 

izolovaného PSS. Následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku 

zariadenia, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie odpadkov z hľadiska ich 

charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.).  

Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého PSS 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 PSS v spolupráci s RÚVZ prevezený sanitkou 

vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný 

počas celej doby infekčnosti.  

 

Článok 12 

 

Zloženie krízového tímu a dôležité kontakty 

 

1. Za účelom zabezpečenia preventívnych, a v prípade potreby aj represívnych opatrení 

v súvislosti so  šírením ochorenia COVID-19 v ZSS Egídius, ako aj zabezpečenia 

realizácie plánu krízových opatrení, riaditeľ ZSS Egídius menuje vybraných 

zamestnancov za členov krízového tímu. Zoznam členov krízového tímu tvorí prílohu č. 1 

tejto smernice. 

2. V prípade potreby budú do pracovnej skupiny prizvaní aj iní zamestnanci ZSS Egídius, 

prípadne externí odborníci.  

3. Úlohou interného krízového tímu a vedúcich zamestnancoch je zabezpečiť realizáciu 

krízového plánu a podávanie informácií všetkým zainteresovaným stranám, predovšetkým 

zamestnanom a prijímateľom vhodným spôsobom. 

 

• Denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí,  

• Hodnotenie aktuálnej situácie v ZSS,  

• Komunikácia so zamestnancami, prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi,  

• Komunikácia s verejnosťou,  

• Koordinácia úsekov a jednotlivých činností v zariadení za účelom prevencie výskytu 

koronavírusu, 

• Navrhovanie opatrení s cieľom zabezpečenia bezpečnosti prijímateľov 

a zamestnancov,  

• Vyhodnocovanie navrhovaných opatrení,  
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• Zasielanie na MPSVa R Správu o mimoriadnej udalosti. 

 

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. 

 

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. 

 

TRETIA ČASŤ 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Interný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní sa s ním 

preukázateľne oboznámiť.  

2. Kontrolou jeho dodržiavania a realizovania sú poverení a zodpovední vedúci zamestnanci. 

3. Táto smernica predpis nadobúda platnosť dňom vydania. V tlačenej podobe je uložený 

k nahliadnutiu a k dispozícii vedúceho úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky. 

4. V elektronickej podobe je zverejnená na webovom sídle ZSS Egídius a v rámci internej 

siete. 
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Zoznam príloh 
 

Príloha č. 1 Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty 

Príloha č. 2 Protokol postupu pre prípad podozrenia nákazy v zariadení 

Príloha č. 3 Technika umývania rúk 

Príloha č. 4 Technika dezinfekcie rúk 

Príloha č. 5 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu 

s použitím dezinfekčných prostriedkov (upratovačka) 

Príloha č. 6 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu 

s použitím dezinfekčných prostriedkov (personál opatrovateľského úseku) 

Príloha č. 7 Plán miestností 

Príloha č. 8 Záznam o preventívnom – nápravnom opatrení 

Príloha č. 9 Používanie OOPP 

Príloha č. 10 Záznam o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej 

služby  

Príloha č. 11 Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky 

Príloha č. 12 Zoznam vecí, ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe 
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Príloha č. 1 
 

Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty  
 

Meno  Telefón E - mail Podpis 

    

    

    

    

    

 

Kontaktná osoba na odpovedanie otázok:  

Dohodnutá forma komunikácie (informovanosti zamestnancov/rodinných príslušníkov): 

telefonická, emailová – s dôrazom na zníženie paniky 

 

Kontakty, RÚVZ, lekári 

 

Meno / názov Telefón / E-mail 

ošetrujúci lekár  

ošetrujúci lekár  

ošetrujúci lekár  

RÚVZ Bardejov  

Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

0917 222 682 

novykoronavirus@uvzsr.sk 

Národné referenčné centrum 

zdravotníckych  informácii 

0800 221 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novykoronavirus@uvzsr.sk
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Príloha č. 2 

Protokol postupu 

(v prípade podozrenia nákazy v zariadení) 

 
Úkon Zodpovedný 

Pri zmene zdravotného stavu PSS (zvýšená 

teplota, kašeľ, dýchavičnosť), službukonajúci 

zamestnanec  

OKAMŽITE NAHLÁSI: 

Zdravotnej sestre 

 

Riaditeľke 

 

Zdravotná sestra kontaktuje: 

Všeobecného lekára podľa zoznamu 

lekárov a PSS 

 

 

 

V dňoch pracovného pokoja linka 155 Službukonajúci zamestnanci 

Riaditeľka kontaktuje: 

Odbor sociálnych vecí a rodiny PSK  

 

  

Premiestnenie klientov do karanténnej miestnosti 

č. 220, 1 poschodie pri práčovni 
Službukonajúci zamestnanci 

Uzavretie denných miestnosti Službukonajúci zamestnanci 

Krízové služby zamestnancov v rámci 

vyhláseného stavu karantény. 

2 záložné tímy s vopred daným 

písomným súhlasom. 

Odporúčane osobne vybavenie pre zamestnancov 

službukonajúci v karanténe. 

Lieky, ktoré pravidelne užívate 

Hygienické potreby, uterák 

Domáce oblečenie 

Predmety osobnej potreby 

Nabíjačku na mobil, knihu, časopis 

Oznámenie rodinným príslušníkom o potvrdenom 

COVIDE – 19 Komunikácia s rodinou podávať 

info o zdravotnom stave PSS 

Sociálni pracovníci, zdravotné sestry 

Sledovanie, dopĺňanie stavu ochranných 

pomôcok, (zásoby min. na 1 mesiac)  
Ing. Jozef Židišin 

Riaditeľka zabezpečuje 

V prípade potreby kontaktovanie 

supervízora pre psychosociálnu pomoc 

 

Riaditeľka kontroluje 

Monitorovanie stavu klientov a 

zamestnancov v infikovanom priestore 

Službukonajúci zamestnanci 

Riaditeľka spolupracuje S RUVZ a zriaďovateľom  

Zákaz návštev a opustenia zariadenia  Službukonajúci zamestnanci 

Dôležité kontakty 

RUVZ Bardejov  

Pohrebná služba  
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Príloha č. 3 

 

Technika umývania rúk – trvanie 40 – 60 sekúnd 
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Príloha č. 4 

 

Technika dezinfekcie rúk – trvanie 20 – 30 sekúnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 5  
 

ZSS 

Egídius 

Upratovačka  

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčný prostriedkov Počet 

strán: 2 

 

Dátum 

Dezinfekcia 

podláh 

v izbách 

PODPIS 

Dezinfekcia 

podláh 

na chodbách 

PODPIS 

Dezinfekcia 

vypínačov 

 

PODPIS 

Dezinfekcia kľučiek WC, 

izby, kúpeľne 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

madiel 

 

PODPIS 

Dezinfekcia kľučiek 

 

 

PODPIS 
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Dátum 

Dezinfekcia 

podláh 

v izbách 

PODPIS 

Dezinfekcia 

podláh 

na chodbách 

PODPIS 

Dezinfekcia 

vypínačov 

 

PODPIS 

Dezinfekcia kľučiek WC, 

izby, kúpeľne 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

madiel 

 

PODPIS 

Dezinfekcia kľučiek 

 

 

PODPIS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Skontroloval:  Dátum: 

 

 

Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony budú upratovačky vykonávať mimoriadne každý deň až do odvolania. 

Pre mimoriadny zápis slúži uvedená tabuľka. Do prázdnej kolónky žiadame podpis personálu. 

1. Dezinfekcia kľučiek sa týka (WC, zdravotný úsek, izby, kúpeľne) 

2. Madlá v kúpelniach, WC, výťahy a chodby 

 

 

 

 

 

Záznam vystavil  

  

Záznam schválil  
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Príloha č. 6  
 

ZSS 

Egídius 

Personál úseku sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti  

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčných prostriedkov Počet 

strán: 2 

  

Dátum  

Dezinfekci

a kľučiek 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

madiel 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

vypínačov 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

stolíkov a postelí 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

povrchov 

nábytku/ 

PODPIS 

Dezinfekcia 

kuchynky, príborov 

a pohárov/  

PODPIS 

Germicí

dny 

žiarič 

Germicídny 

žiarič s 

ľudmi 
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Dátum  

Dezinfekci

a kľučiek 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

madiel 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

vypínačov 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

stolíkov a postelí 

 

PODPIS 

Dezinfekcia 

povrchov 

nábytku/ 

PODPIS 

Dezinfekcia 

kuchynky, príborov 

a pohárov/  

PODPIS 

Germicí

dny 

žiarič 

Germicídny 

žiarič s 

ľudmi 

          

          

          

          

          

          

          

Skontroloval:  Dátum: Podpis 

 

Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony bude personál vykonávať nielen v noci, ale mimoriadne aj každý deň po 15 hodine až do 

odvolania. Pre poobedňajší zápis slúži uvedená tabuľka. Do prázdnej kolónky žiadame podpis personálu. 

 

3. Štandardné preventívne opatrenia zahŕňajú hygienu rúk; použitie OOPP, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s krvou pacienta, telesnými 

tekutinami, sekrétmi (vrátane respiračných sekrétov) a poškodenou kožou. Umývanie rúk – mydlom, vodou a dezinfekčnými prípravkami 

na báze alkoholu 

4. Dezinfekcia kľučiek sa týka (WC, zdravotný úsek, izby, kúpeľne) 

5. Madlá v kúpeľniach, WC, výťahy a chodby 

6. Germicídny žiarič za prítomnosti ľudí – denné miestnosti Germicídny žiarič bez prítomnosti ľudí – jedáleň na 30 min. po ukončení 

stravovania 

 
 

 
 
 
 

 

Záznam vystavil  
  

Záznam schválil  
  



 

 

Príloha č. 7 

 

Plán miestností 1 poschodie 

 

Umiestnenie Číslo izby Počet lôžok 

Denná miestnosť 

číslo 1 

10 lôžok 

(Pavilón 2)  

228 1 

238 3 

239 3 

240 3 

 

 

Umiestnenie Číslo izby Počet lôžok 

Denná miestnosť 

číslo 2 

11 lôžok 

(Pavilón 4) 

202 1 

205 1 

207 3 

208 3 

209 3 

 

 

Umiestnenie Číslo izby Počet lôžok 

Denná miestnosť 

číslo 3 

11 lôžok 

(Pavilón 3) 

204 2 

205 2 

206 3 

213 1 

220 3 

 

Plán miestnosti 2 poschodie 

 

Umiestnenie Číslo izby Počet lôžok 

Denná miestnosť 

číslo 4 

13 lôžok 

(Pavilón 4) 

306 1 

312 1 

309 2 

317 1 

314 2 

326 2 

322 1 

329 3 
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Denná miestnosť 

číslo 5 

12 lôžok 

(Pavilón 2) 

334 2 

335 1 

336 2 

347 2 

345 1 

346 2 

343 2 

 

 

Umiestnenie Číslo izby Počet lôžok 

 

Denná miestnosť 

číslo 6 

13 lôžok 

(Pavilón 3) 

317 2 

316 1 

311 1 

309 2 

307 2 

306 1 

305 2 

325 1 

326 1 
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Príloha č. 8 

 

Záznam o preventívnom – nápravnom opatrení 

 

Oblasť pôsobnosti  

Priradenie  

Druh opatrenia PREVENTÍVNE  

Ev. číslo  Kategória rizika  
 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia problému  

Popis problému – potenciálneho problému (nezhody - potenciálnej nezhody) a ich príčin 

 

 

 

Popis rizík – potenciálnych rizík 

 
S 

Návrh opatrení / Úloh 

č. Opatrenie / Úloha od dňa) Predpokladaný čas 

1.   

2.   

3.   
 

 

Personálne zabezpečenie 

Pracovník Pridelená úloha č. Odhadovaný celkový čas práce 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Materiálne zabezpečenie 

Položka Množstvo / merná jednotka Cena /Odhadovaná cena 

   

   

   
 

 

 

Finančné zabezpečenie 

Položka Odhadovaná cena spolu Navrhovaný zdroj krytia 

1. Cena práce Nesledujeme Vlastní zamestnanci 

2. Materiálne zabezpečenie  Rozpočet 
 

Návrh na opatrenie podal  

Dňa  
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Kontrolu realizácie vykoná  

Dátum kontroly  

Súvisiace dokumenty  

 
 

Prerokovanie návrhu opatrení s dotknutými stranami 

Dátum distribúcie  Dátum uzavretia pripomienok  

Dotknuté strany (meno, priezvisko a funkcia) Pripomienky [ áno – nie ] 

  Nie 

  Nie 

  Nie 

  Nie 

  Nie 

  Nie 

   

č. V prípade vyjadrenia – pripomienok sú priložené nasledovné prílohy [ Pozn.: informácia 

o zapracovaní alebo odmietnutí pripomienky je zaznamenaná v predmetnej prílohe] 

Strany 

1 Pripomienky k návrhu opatrení 0 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Originál č.1:  

2. Kópia:    

 

 

 

 
 

Záznam výsledkov a efektívnosti vykonanej činnosti  

č. Dosiahnutý výsledok k opatreniu / úlohe Skutočný čas / Náklady 

   

   

   

 

Oznámenie výsledkov opatrení v organizácii 

č. Dátum Kto vykonal Spôsob - Záznam – Protokol / Evidenčné číslo 

    

    
 

Prílohy: Záznam o kontrole č.  

 

 

 

Opatrenia schválil  
  

Dokument vystavil  
  

Dokument preveril  
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Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení 
 

Záznam o kontrole č. ...  

Kontrolu vykonal  Dňa  

Zistenia a podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

 

 

 

Záznam preveril  Dňa  
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Príloha č. 9 

 

Používanie OOPP 

 

Respirátor pri doliehaní na tvár chráni zdravého človeka pred vírusom z okolia. 

Respirátor poskytuje ochranu proti vdýchnutiu veľmi malých vzdušných častíc aerosólu.  

Inštrukcie ohľadom adekvátneho používania respirátorov v ZSS Egídius koordinuje 

vedúci úseku sociálnej práce a opatrovateľskej činnosti. 

Po použití sa rúško resp. respirátor odstráni uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy 

sa neodstraňuje rúško resp. respirátor uchopením rúška resp. respirátora jeho časťou 

pokrývajúcou tvár). Po odložení rúška resp. respirátora je potrebné vykonať hygienu rúk. 
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Príloha č. 10 

 

Záznam o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby  

 

 
Poradové číslo záznamu:  

 

Identifikačné údaje prijímateľa sociálnej služby Číslo spisu:  

Priezvisko  Meno  

Dátum narodenia  Titul  

 
Začiatok použitia 

prostriedkov obmedzenia 
 

Koniec použitia prostriedkov 

obmedzenia 
 

Doba použitia prostriedkov obmedzenia v hodinách  

Boli prostriedky obmedzenia použité aj v minulosti? Áno         Nie 

Posledný dátum použitia prostriedkov obmedzenia  

Kumulatívna doba použitia prostriedkov obmedzenia v hodinách  

 

Dôvody použitia prostriedkov obmedzenia 

Priame ohrozenie života prijímateľa  Motorický nepokoj  

Priame ohrozenie života inej fyzickej osoby  Zmätenosť  

Priame ohrozenie zdravia prijímateľa  Agresívne správanie  

Priame ohrozenie zdravia iných fyzických osôb  
Prevencia vytrhnutia zdravotníckej pomôcky alebo 

ošetrenia (infúzie, obväzu a pod.) 
 

Iné:  Iné:  

  

Opis okolností, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa: 

Popis zranení, ktoré utrpeli fyzické osoby a/alebo prijímateľa: 

 

Spôsob vykonania obmedzenia 

Netelesné Telesné 

Verbálna komunikácia  Použitie špeciálnych úchopov  

Odvrátenie pozornosti  
Umiestnenie do miestnosti určenej na bezpečný 

pobyt 
 

Aktívne počúvanie  Použitie liekov na základe rozhodnutia lekára  

Iné:  Iné:  
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Opis spôsobu vykonania obmedzenia: 

 

Opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie 

 

Dopady opatrenia použitého obmedzenia na kvalitu života, zdravie a bezpečnosť prijímateľa 

aj zamestnancov ako aj vyhodnotenie miery obmedzenia základných práv a slobôd. 

 

Doplnkové informácie 

Písomné stanovisko sociálneho pracovníka pripojené dňa:  

Priezvisko a meno 

sociálneho pracovníka 

 Podpis: 

Použitie liekov schválil lekár dňa:  

Priezvisko a meno lekára 
 Podpis: 

Oznámené MPSVR SR dňa:  

Forma oznámenia: 

Oznámené zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi dňa:  

Forma oznámenia: 

Oznámenie blízkej osobe dňa:  

Forma oznámenia: 

 
 Meno Funkcia Podpis Počet strán 

Spracoval:    

 Schválil:    

Preveril:    
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Príloha č. 11 

 

Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky 

 

OSOBA AKTIVITA DRUH OOPP ALEBO OAPTRENIA 

Zdravotnícky 

pracovník 

Poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti prijímateľom so 

suspektným alebo 

potvrdeným COVID-19 alebo 

iným prenosným ochorením, 

vrátane odberu 

nazofaryngeálnych a 

orofaryngeálnych sterov. 

Bezpečnostné opatrenia proti 

kontaktnému a kvapôčkovému 

prenosu, ktoré zahŕňajú aj:  

• Chirurgické / ochranné rúško  

• Ochranný plášť (kombinéza)  

• Ochranné rukavice  

• Ochrana očí (okuliare / štít)  

• Dezinfekcia rúk  

Poskytovanie CPAP a/alebo 

otvorené odsávanie 

prijímateľom so suspektným 

alebo potvrdeným prenosným 

ochorením. 

• Bezpečnostné opatrenia proti 

kontaktnému a kvapôčkovému 

prenosu s použitím respirátora FFP2 

pri poskytovaní CPAP  

• Ochranný plášť (kombinéza)  

• Ochranné rukavice  

• Ochrana očí (okuliare / štít)  

• Dezinfekcia rúk  

• Realizuje v jednoposteľovej izbe so 

zatvorenými dverami  

• Počet ľudí v miestnosti počas 

zákroku treba obmedziť na minimum  

Ostatný personál  Pri vstupe do izby prijímateľa 

so suspektným alebo 

potvrdeným prenosným 

ochorením 

Bezpečnostné opatrenia proti 

kontaktnému a kvapôčkovému 

prenosu, ktoré zahŕňajú aj:  

• Chirurgické / ochranné rúško  

• Ochranné rukavice  

• Ochranný plášť (kombinéza)  

• Ochrana očí (okuliare / štít)  

• Dezinfekcia rúk  

Návštevy  Pri vstupe do izby prijímateľa 

so suspektným alebo 

potvrdeným prenosným 

ochorením. Návštevy 

obmedzené na minimum!  

Bezpečnostné opatrenia proti 

kontaktnému a kvapôčkovému 

prenosu, ktoré zahŕňajú aj:  

• Chirurgické / ochranné rúško  

• Ochranný plášť  

• Ochranné rukavice  

• Ochrana očí (okuliare / štít)  

• Dezinfekcia rúk  

Administratívne 

priestory  

Administratívne činnosti, 

ktoré nezahŕňajú kontakt 

s klienta prenosným 

ochorením 

Postupy vyplývajúce z Nariadenia vlády 

SR: 

• Ochranné rúško  

• Dezinfekcia rúk  

• Dezinfekcia priestoru a náradia  

Prijímatelia so 

suspektným alebo 

potvrdeným 

Covid-19 alebo 

Každá aktivita.  • Poskytnúť chirurgické / ochranné 

rúško ak ho pacient toleruje  

• Dezinfekcia rúk  

• Kompletné dodržiavanie hygieny  
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iným prenosným 

ochorením  
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Príloha č. 12 

 

Zoznam vecí, ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe 

 
 

Pracovné zaradenie zamestnanca v krízovej službe: 

Priezvisko  Meno/  

Oddelenie  Titul  

 

Dátum  príchodu  

Druh predmetu Množstvo Cena Poznámka 
 

 
 

 

 
   

 
   

 
   

...    

 
 

 
 

 
   

 
   

 
   

 

 

 

 

   

Podpis zamestnanca  Podpis vedúceho 

zamestnanca 

   

 

 

Poznámky: 

 


