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Podpis    

 

 



Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271/1, 984 01  Lučenec v súlade 

s Usmernením hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019 – nCoV (prvá aktualizácia), 

v súvislosti s Usmernením hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 spôsobeným 

koronavírusom SARS –CoV – 2 , s Usmernením 002/2020/OSSZ, Pokynom č.001/2020/UKRBBSK, 

Odporúčaným a Záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti 

s nebezpečenstvom infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-1, SARS-CoV) vydaným MZ SR 

a MPSVaR zo dňa 11.3.2020 a 13.3.2020, príkazu č.027/2020/OSSZ o určení subjektu hospodárskej 

mobilizácie a uložení opatrenia hospodárskej mobilizácie (DSS SLATINKA Lučenec), Zabezpečením 

ochrany klientov  a personálu ZSS počas pandémie COVID-19 vydaný ÚVZ SR zo dňa 20.04.2020, 

vydáva tento 

PLÁN KRÍZOVÝCH OPATRENÍ 

 
Čl. 1 

Základné informácie a rozsah odporúčaného postupu 

 

1) Tento plán krízových opatrení prináša zamestnancom a prijímateľom DSS základné 

informácie o ochorení COVID-19 a záväzné postupy a opatrenia a odporúčania, ktoré 

predstavujú preventívne prístupy v zabránení šíreniu tohto ochorenia a zároveň informujú 

o postupoch a procesoch prípravy na prípadné väčšie rozšírenie tohto ochorenia 

a odporúčajú základné opatrenia pre zabezpečenie informovanosti. 

 

 

Čl.2 

Charakteristika COVID-19 

 

1) COVID -19 je respiračný vírus , ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu 

2) K prenosu dôjde kontaktom s infikovanou osobou – hovorenie, kašľanie, kýchanie, alebo 

keď sú ľudia v tesnej blízkosti, menej ako 1 meter, tiež predmetmi čerstvo 

kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka, nákaza je možná aj pri dotyku očí, nosa, 

úst 

3) Inkubačná doba ochorenia je od 2-14 dní 

4) Príznaky – zvýšená telesná teploty, horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť  

     svalov 

 

 

Čl. 3 

Prevencia šírenia COVID-19 

 

1) Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením 

2) Skrátiť pobyt v priestoroch, kde je veľké množstvo ľudí 

3) Dodržiavať zvýšenú hygienu rúk – ruky si často umývať s teplou vodou, mydlom 

    alebo dezinfekčným mydlom, gelom(príloha č.4) 

4) Nosiť rúško (príloha č.5) 

5) Namiesto uterákov používať jednorázové obrúsky  

6) Dodržiavať zásady dezinfekcie – podláh, kúpeľní, WC, časté vetranie...(príloha č.4) 

7) Dodržiavať pravidlá prevencie a kontroly infekcií (www.uvzsr.sk) 

8) Zákaz návštev - vyznačiť zákaz vstupu (vstupná brána)                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         1 



 

Čl. 4 

Opatrenia v prípade podozrenia výskytu COVID – 19 

 

1) Izolácia chorého a jeho kontaktov pred, aj po vypuknutí ochorenia v období jeho  

     nákazlivosti 14 dní, alebo podľa usmernenia lekára 

2) Dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb (4m), ústa a nos zakryť  

     hygienickou vreckovkou, papierovým obrúskom, ak nemáme kašľať a kýchať do  

     rukáva- lakťového zhybu, nie do rúk, „NOSIŤ RÚŠKO“  

3) V prípade návratu príbuzného z oblasti s výskytom ochorenia COVID-19  

     nenavštevovať príbuzných po dobu 14 dní 

4) V prípade kontaktu prijímateľa s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 pri ľahšej   

    forme zostáva prijímateľ v domácej izolácii, v prípade ťažšej formy môže byť   

    hospitalizovaný 

 

 

Čl. 5 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID – 19 u zamestnanca 

 

1) Zamestnanec má povinnosť  informovať zamestnávateľa o tom, že sa vrátil on, alebo    

    jeho príbuzní zo zahraničia (príloha č.6 skríning zamestnancov) 

2) Zamestnávateľ má právo a povinnosť v prípade podozrenia u zamestnanca na  

    pozitívnu cestovateľskú anamnézu na akútne respiračné ochorenie zamestnanca   

    COVID – 19 vyzvať zamestnanca aby zostal v domácej karanténe  

    a kontaktoval sa so všeobecným lekárom za účelom vyšetrenia, a  RÚVZ 

3) V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19,  izolovať všetkých  prijímateľov  v   

    prevádzke, ktorí  prišli do kontaktu s chorým zamestnancom 

 

 

Čl. 6 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID – pobytová sociálna služba 

 

1) V prípade podozrenia na infekciu COVID – 19 kontaktovať  príslušný zamestnanec hlavnú   

sestru DSS, ktorá informuje všeobecného lekára a RÚVZ, ktorí rozhodnú o ďalšom 

postupe 

2) Vykonávať denný skríning zamestnancov pri príchode do služby zameraný na respiračnú 

infekciu (sledovanie a zaznamenávane teploty, kašeľ...) (príloha č.6)  

3) Prijímateľov informovať a poučiť o preventívnych hygienických a protiepidemiologických 

opatreniach (zvýšená hygiena rúk, prostredia, nosenie ochranných pomôcok – rúško, 

rukavice, zákaz návštev, byť doma...) v spolupráci s vedením a rodinnými príslušníkmi 

zabezpečiť ochranné pomôcky, rúška, rukavice, poučiť ako si správne nasadiť rúško 

(príloha č.4 a príloha č.5) 

4) Vykonávať denný skríning u spolubývajúcich prijímateľov v prevádzke zameraný na 

respiračnú infekciu (sledovanie a zaznamenávanie teploty, kašeľ...) (príloha č.6)  

5) V prípade potvrdeného výskytu infekcie COVID-19 v prevádzke, bude na základe 

rozhodnutia RÚVZ nariadená karanténa 

6) Ak zostáva prijímateľ v domácej karanténe v prevádzke zariadenia, postupuje sa rovnako 

ako pri bežnom vírusovom ochorení  

7) Dodržiavať zákaz návštev   
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8) Zákaz pohybu prijímateľov mimo prevádzky (zapracovať do rizikového plánu dotknutého 

prijímateľa), vyznačiť v každej  prevádzke (vstupné dvere) 

9) Zákaz realizovania skupinových aktivít 

 

 

Čl. 7 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID – ambulantná sociálna služba 

 

1) Denne pri príchode prijímateľa do prevádzky prevádzať skríning so zameraním na akútnu 

respiračnú infekciu prijímateľa a jeho rodinných príslušníkov (príloha č.6) 

2) V prípade podozrenia na respiračnú infekciu (zvýšená telesná teplota, kašeľ...) zistenej 

u prijímateľa pri príchode do prevádzky nebude prijatý, bude poslaný domov 

3) V prípade výskytu ochorenia počas dňa, izolovať prijímateľa vo vyčlenenej miestnosti 

(1lôžková izba na poschodí) 

4) Prijímateľov informovať a poučiť o preventívnych hygienických a protiepidemiologických 

opatreniach (zvýšená hygiena rúk, prostredia, nosenie ochranných pomôcok – rúško, 

rukavice, zákaz návštev, byť doma...) v spolupráci s vedením a rodinnými príslušníkmi 

zabezpečiť  ochranné pomôcky, rúška, rukavice, poučiť ako si správne nasadiť rúško 

(príloha č.4 a príloha č.5) 

5) O situácii informovať hlavnú sestru, ktorá kontaktuje RÚVZ, ktorý rozhodne o ďalšom   

postupe, následne bude oboznámený aj rodinný príslušník 

6) Izolovaní budú všetci zamestnanci a prijímatelia, ktorí prišli do kontaktu s chorým 

prijímateľom bez zodpovedajúcich ochranných prostriedkov  

7) Následný postup určuje RÚVZ 

8) Pri  výskyte ochorenia je nevyhnutné prevádzať dôkladnú dezinfekciu priestorov 

prevádzky 

9) Zákaz realizovania skupinových aktivít 

 

 

 

Čl. 8 

                Postup pri podozrení na ochorenie COVID – terénna sociálna služba 

 

1) Pracovník terénnej služby  je  poučený o používaní OOPP 

2) Pri práci a kontaktovaní s prijímateľmi sa chráni pred možnou infekciou- má na rukách 

rukavice a na tvári rúško 

3) Prijímateľov terénnej sociálnej služby informuje a poučuje o preventívnych hygienických a 

protiepidemiologických opatreniach (zvýšená hygiena rúk, prostredia, nosenie ochranných 

pomôcok – rúško, rukavice, zákaz návštev, byť doma...) a zabezpečí im ochranné 

pomôcky, rúška, rukavice, poučí ako si správne nasadiť rúško (príloha č.4 a príloha č.5) 

4) V prípade kontaktu zamestnanca s prijímateľom podozrivým na ochorenie COID-19 sa 

vyhne kontaktu s ďalšími osobami, informuje hlavnú sestru a riaditeľku zariadenia 

a svojho všeobecného lekára,  RÚVZ – riadi sa ich nariadeniami 

5)  Prijímateľ podozrivý na ochorenie COVID – 19 bude na základe rozhodnutia všeobecného 

lekára,  RÚVZ hospitalizovaný, prípadne izolovaný v karanténnej miestnosti v niektorom 

karanténnom centre -  ak je možné v rámci zariadenia, alebo mesta 

6)  Zamestnanec terénnej sociálnej služby pripraví zoznamy prijímateľov a kontakty 

zamestnancov a rodinných príslušníkov, spíše rozsah nevyhnutnej starostlivosti bez ktorej 

sa prijímateľ nezaobíde                                                                                                        3 



7) Vedenie zariadenia v spolupráci so zamestnancami terénnej sociálnej služby  po 

konzultácii s RÚVZ v prípade rodín, ktoré môžu zabezpečiť starostlivosť o izolovaného 

prijímateľa sa s nimi dohodne na prevzatí starostlivosti v prípade nevyhnutnosti 

8) V prípade domácej izolácie je s prijímateľom prerokovaný spôsob poskytovania jeho 

domácej izolácie – používanie ochranných prostriedkov, dezinfekcie, zabezpečenie stravy, 

obedov, nákupov, osobná hygiena, zabezpečenie liekov, upratovanie, pranie, manipulácia 

s odpadmi.  

9)  V prípade, ak nie je možné zabezpečiť potrebnú starostlivosť bude prijímateľ prevezený 

do zdravotníckeho zariadenia. 

 

 

Čl. 9 

Manipulácia s odpadmi 

1) Znečistený odpad zviazať do označených plastových vriec s označením „Nebezpečný   

odpad“ 

2) Nebezpečný odpad – je všetok odpad s ktorým bola osoba v styku (jednorázové rúška, 

vreckovky, jednorázové plienky, katétre, inkontinenčné podložky  a všetky predmety 

znečistené tekutinami) 

3) Odpad dekontaminovať štandardným postupom – „Dohoda so všeobecným lekárom“ 

4) V prípade výskytu ochorenia COVID-19,  „nebezpečný odpad“  vyvezie firma  

 ENVICOLSUNT spol.s.r.o. (J.Kováčik 0903548883) 

5) "nebezpečný"  odpad dávaný do plastových vriec a do vývozu firmou ENVICOLSUNT 

spol.s.r.o bude uskladnený v jednotlivých prevádzkach zariadenia: 

    Prevádzka -  DSS Dolná Slatinka č.447 - garáž 

    Prevádzka - Útulok pre ženy s deťmi, Špitálska č.6, Lučenec - garáž 

    Prevádzka-  ZPB Sládkovičova č.8, Lučenec - garáž 

    Prevádzka-  ZPB na ul. Hviezdoslavova č.5, Lučenec- ohrada v zadnej časti dvora  

    Prevádzka-  DSS na ul. J.D. Matejovie č.7, Lučenec - hranica pozemku z bočnej strany    

                                                                                       budovy 

    Stredisko -  DSS Nádej Vidiná, Zvolenská cesta č.9, Vidiná - dreváreň na dvore 

 

 

Čl. 10 

Manipulácia s bielizňou 

1) Manipulácia s bielizňou sa vykonáva v súlade s vyhláškou MZ SR č.553/2007 Z.z, §8,   

    ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení   

    z hľadiska ochrany zdravia. 

 

 

 

Čl. 11 

Informačné a preventívne opatrenia 

 

a) Krízový tím 

1) Členovia - (príloha č.1) 

2) Pravidelné kontaktovania sa,  operatívne riešenia, kontrola a plnenie krízového 

     plánu 

3) Krízový tím zvoláva a vedie riaditeľka DSS 

4) Krízový tím pravidelne sleduje denný monitoring vývoja situácie 
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b) Komunikácia                  

1) Telefonicky, e-mailom  členovia krízového tímu 

2) Telefonicky, e-mailom s rodinnými príslušníkmi prijímateľov, s prijímateľmi,  

    zamestnancami 

3) Telefonicky, e-mailom so zriaďovateľom 

4) Telefonicky s lekármi, RÚVZ – hlavná sestra DSS 

5) Telefonicky, e-mailom s médiami –riaditeľka, BBSK                                                          

 

 

c) Informovanosť 

1) Zamestnanci – prostredníctvom vedúcich prevádzok, riaditeľky zariadenia, vydaných 

nariadení, usmernení, pokynov od zriaďovateľa, MZ, MPSVaR 

2) Prijímatelia –prostredníctvom vedúcich prevádzok, riaditeľky zariadenia,   

    službu konajúcich zamestnancov, corona easy read 

3) Rodinní príslušníci prijímateľov –prostredníctvom vedúcich prevádzok, hlavnej  

sestry, riaditeľky zariadenia, administratívnej sociálnej pracovníčky 

4) BBSK – prostredníctvom riaditeľky zariadenia 

5) Všeobecný lekár  pre dospelých, RÚVZ – prostredníctvom hlavnej sestry DSS 

6) Odovzdávanie informácií v rámci DSS  prebieha každý deň  na základe vzniknutej  

 situácie a naliehavosti 

 

 

d) Všeobecné opatrenia 

1) Dodržiavať hygienické preventívne opatrenia uvedené v Čl.3 

2) Prevádzať denný skríning – sledovať zdravotný stav zamestnancov,  prijímateľov,  

    zaznamenávať (telesná teplota, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť svalov, únava...) 

     (príloha č.6) 

3) Zisťovať cestovateľskú anamnézu prijímateľov, zamestnancov, ich  príbuzných   

    a príbuzných prijímateľov (príloha č.6) 

4) Zákaz návštev 

5) Byť nepretržite zastihnuteľný na mobilnom telefóne  - krízový tím, zamestnanci 

6) Zabezpečiť dostatočný počet dezinfekčných prostriedkov, OOPP (rúška, rukavice,   

    ochranné oblečenie, okuliare, ochranné štíty) –  riaditeľka DSS, manažment DSS 

    vedúci prevádzok 

7) Dočasne obmedziť slobodný pohyb prijímateľov mimo prevádzok -rizikový plán     

     dotknutého prijímateľ 

8) V prípade podozrenia na respiračnú infekciu telefonicky kontaktovať vedúceho  

     prevádzky, ktorý následne kontaktuje hlavnú sestru DSS na t.č.. 0907876846,      

     a hlavná sestra informuje bezodkladne riaditeľku zariadenia t.č.0917464585 

9)  Oboznámiť sa a dodržiavať vydané nariadenia, usmernenia, opatrenia 

10) V jednotlivých prevádzkach DSS zostaviť tím zamestnancov v prípade povolania  

      do  zamestnania  ku krízovej službe (príloha č.2) 

11)Vzhľadom na priestorové usporiadanie prevádzok, materiálno – technickú    

    a personálnu vybavenosť, ako aj prevádzkový režim,  aby bola zabezpečená    

    ochrana ostatných prijímateľov a zamestnancov pred nákazou COVID-19 sa do    

    zariadenia dočasne nebudú prijímať noví prijímatelia 
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Čl. 12 

Plán krízových opatrení  

1) Výskyt respiračného ochorenia COVID – 19 nahlásiť vedúcemu prevádzky, ktorý  

     kontaktuje  telefonicky  hlavnú sestru DSS a riaditeľku DSS 

2)  Riaditeľka DSS bezodkladne informuje riaditeľku odboru sociálnych služieb     

     a zdravotníctva Mgr. Nincovú, t.č.0910847836 

3) Hlavná sestra DSS informuje všeobecného lekára a riaditeľka zariadenia RÚVZ v Lučenci    

    na t.č. 0918601924,0915885813 ktorí rozhodnú o ďalšom postupe                                                                                                                             
2) Vedúci prevádzok - vypracovať zoznam prijímateľov, ktorý bude obsahovať: 

     meno prijímateľa, dátum narodenia, bydlisko, službu ktorú odoberá, mená     

    a telefónne čísla opatrovníkov 

3) Hlavná sestra DSS -  vypracovať  zoznam prijímateľov, v ktorom budú uvedené  

     mená prijímateľov, rodné čísla, čísla poisťovní, ich diagnózy a lieky ktoré   

     pravidelne užívajú, alergie, ak je možné krvnú skupinu,  

4) Vedúci prevádzok – vypracovať zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych    

    služieb ktoré sa budú vykonávať  a ktoré nebudú vykonávané 

5) Zabezpečiť OOPP, dezinfekčné a hygienické prostriedky – vedúci prevádzok,   

     hlavná sestra, manažment/riaditeľka DSS 

6) Dopĺňať jednorázové rukavice, dezinfekčné prostriedky  - vedúci prevádzok nahlasovať    

 každý týždeň v pondelok prostredníctvom e-mailov (zoznam dezinfekčných a ochranných    

 prostriedkov). 

7) V prípade karantény OOPP zabezpečuje RÚVZ v Lučenci,BBSK 

8)  Chorého v prevádzke izolovať, spolubývajúcich presunúť do         

9) Karanténne miestnosti (príloha č.3): vzhľadom na dispozičné riešenie prevádzok nie je   

     možné zriadiť 

10) V prípade podozrenia na ochorenie prijímateľa, alebo zamestnanca, ktorí boli spolu    

  v kontakte v niektorej z prevádzok DSS, bude na základe rozhodnutia RÚVZ prevádzka    

  v karanténe po dobu 14 dní 

11) Nahlásiť  karanténu – riaditeľka DSS 

12) Dodržiavať karanténne opatrenia – zamestnanci, prijímatelia 

13) Zabezpečiť krízovú službu  (príloha č.2)                                                                               

14) Prevádzať protiepidemiologické a hygienické opatrenia (príloha č.4) 

15) Znečistený odpad zviazať do označených plastových vriec s označením  

       nebezpečný  odpad – zabezpečiť zvýšený počet plastových vriec  

16) S prijímateľmi v rámci prevencie úzkostných stavov komunikovať  

       prostredníctvom osobných stretnutí, telefonickým kontaktov aj mimo  

       pracovného času 

17) So zamestnancami v rámci prevencie úzkostných stavov a predchádzania strachu 

      pravidelne komunikovať, zabezpečiť telefonicky/online supervíziu, Mgr.Roman Mojš,   

      prípadne psychologickú pomoc prostredníctvom psychologičky  PhDr. Anna Lehotská 

18) Na zabezpečenie personálneho chodu prevádzok DSS v prípade zvýšeného počtu   

      PN a OČR má zamestnávateľ právo preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu  

      na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá 

19) Zastupovanie zamestnancov pri zvýšenom počte PN a OČR v nevyhnutnom   

       prípade riešiť aj prostredníctvom dobrovoľníkov a zamestnancov z iných   

       sociálnych zariadení v meste Lučenec  

20) Celodenné stravovanie zamestnancov DSS v prípade karantény bude zabezpečené so ZSS  

       Harmónia, ZSS AMBRA 

21) Celodenné stravovanie prijímateľov DSS v prípade výpadku dodávateľa ZSS Harmónia   

       bude zabezpečené  prostredníctvom ZSS AMBRA                                                         6 



22) Stravovanie prijímateľov a zamestnancov ZPB a PSB v prípade karantény bude  

       zabezpečené prostredníctvom komerčného dodávateľa  DVOR u Jozefa, prípadne     

       od iných dodávateľov, raňajky a večere bude zabezpečovať krízový štáb 

23) Všetky mimoriadne situácie, ktoré vzniknú ako dôsledok ochorenia COVID-19 sa  

       budú riešiť operatívne prostredníctvom krízového štábu DSS                                                                                                                                                                                                           

         (napr. premiestňovanie  a izolácia prijímateľov, náležitý dohľad vo všetkých   

       prevádzkach DSS, personálne zabezpečenie, zabezpečenie stravy...)            

24) Preberanie stravy /odovzdávanie nádob na výmenu – pred vchodom do prevádzky   

       zariadenia za prísnych bezpečnostných podmienok, nádoby  vydezinfikovať   

       dezinfekčným prostriedkom   

25)  Preberanie balíkov a darov- pred vchodom do prevádzky zariadenia za prísnych   

       bezpečnostných opatrení zamestnancom v službe - vydezinfikovať povrch dezinfekčným   

       prostriedkom, dať na 24 hodín na miesto bez možnosti prístupu prijímateľa                                                                                                                                                                                                           

26) Riadiť sa pokynmi  riaditeľky zariadenia a hlavnej sestry 

 

 
  
                                                                                                                                                
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

V Lučenci 13.03.2020                                                               Mgr. Renáta Šimová    

                                                                                                     riaditeľka DSS     
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                                                                                                                                                                                                                 Príloha č.1 

ZOZNAM ČLENOV KRÍZOVÉHO TÍMU DSS „SLATINKA“ 

P.č Meno Pozícia Úseky/prevádzky Telefonický 

kontakt 

1 Mgr. Renáta Šimová R Administratíva 0917464585 

0902207771 

2 Mgr. Diana Jamberová HS/VÚ Dolná Slatinka 0907876846 

0904607617 

3 PhDr. Kamila Mokráňová VÚ J.D.Matejovie 0905384005 

0917119517 

4 Mgr. Marcela Filipová VS Nádej Vidiná 0948905409 

0904456971 

5 Mgr. Marcel Jančovič SP PSB 0917382436 

0903571531 

0905176139 

6 Mgr. Veronika Kotmanová SP Útulok pre ženy 

s deťmi 

0914105824 

0474333206 

7 Aneta Nesvadbová ISR ZPB Sládkovičova 0905164641 

0904456874 

8 Mgr. Jana Lanczová SP ZPB Hviezdoslavova 0908885286 

0904456966 

9 Ing. Simona Zdechovanová E Administratíva 0908936368 

0474331681 

10 Mgr. Eva Mázorová SP Administratíva 0904556777 

0474331681 

11 Mgr. Elena Marková PV/SP Administratíva, PSB 0907876337 

0474331681 

12 Anna Tyralová PAM Administratíva 0902273592 

0474331681 

13 Jaroslav Karásek V/Ú DSS 0918931934 

0907048999 

14 Mgr. Žaneta Kučerová VÚ ZPB a PSB 0905934530 

Vysvetlivky:  

R  – riaditeľ  

HS– hlavná sestra 

SP – sociálny pracovník 

VÚ – vedúci úseku 

VS – vedúci strediska 

E – samostatný odborný ekonóm 

ISR– inštruktor sociálnej rehabilitácie 

PV– prevádzkový pracovník 

PAM – personálna a mzdový zamestnanec 

V/Ú – vodič, údržb



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2 

 

ZOZNAM ZAMESTNANCOV JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK 

 DSS „SLATINKA“,  

KTORÍ BUDÚ VYKONÁVAŤ KRÍZOVÚ SLUŽBU/KORONA TÍM 

V PRÍPADE VYHLÁSENIA KARANTÉNY. 
 

 

 

 

 

Prevádzka Meno  Telefonický 

kontakt  

Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  

zariadenia 

Osobné  vybavenie 

DSS 

J.D.Matejovie 

1.PhDr. Kamila Mokráňová 0905384005 

0917119517  

VP, ISR áno oddychová v obývačke na prízemí 

s TV, gauč, možnosť vyprania a 

vyžehlenia, OOPP a dezinfekčných 

prostriedkov, zabezpečenie stravy 

prostredníctvom donáškovej služby 

toaletné potreby, spací vak, veci 

osobnej potreby, mobilný 

telefón, nabíjačka na telefón 

ošatenie na 14 dní, lieky na 14 

dní, trvanlivé potraviny: 

sladkosti, slané...,nápoje – káva, 

čaj, vitamíny 

2. Gabriela Boltvanová 0908437979 ISR áno 

3. Zuzana Moravčíková 0902141878 ISR áno 

4. Drahomíra Hedvigiová 0907838908 ISR áno 

Rozdelenie služieb určí vedúca prevádzky .  

V prípade karantény bude budova označená a uzamknutá. 

 

 

 

 

 

 



Prevádzka Meno  Telefonický kontakt  Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  

zariadenia 

Osobné  vybavenie 

DSS Dolná 

Slatinka č.447 

1.Hirjaková Eva 0905182325 

0904456899  

sestra áno oddychová miestnosť v izbe na 

poschodí s TV (prezliekáreň), 

rozťahovací gauč, spoločenská 

miestnosť na poschodí, možnosť 

vyprania a vyžehlenia, OOPP, 

dezinfekčné prostriedky  

zabezpečenie stravy  

prostredníctvom donáškovej  

služby 

toaletné potreby, veci osobnej 

potreby,  spací vak, mobilný 

telefón, nabíjačka na 

 telefón, ošatenie na 14 dní, 

lieky na 14 dní, trvanlivé 

potraviny – sladkosti, 

slané...,nápoje – káva, čaj, 

vitamíny 

2.Kohútová 

Marcela 

0908850639 sestra áno 

3.Matúšková 

Emília 

0915245437 sestra áno 

4.Mališová Mária 0911969689 opatrovateľka áno 

5.Házaš Róbert 0918245060 opatrovateľ áno 

6.Kosturová Ingrid 0907859796 ISR áno 

Rozdelenie služieb určí vedúca prevádzky. 

V prípade karantény bude budova označená a uzamknutá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevádzka  Meno  Telefonický 

kontakt 

Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  zariadenia Osobné  vybavenie 

ZPB 

Sládkovičova 

1.Aneta 

Nesvadbová 

0905164641 

0904456874 

ISR áno oddychová miestnosť na prízemí - kancelária na 

prízemí, posteľ, možnosť vyprania a vyžehlenia, 

OOPP, dezinfekčné prostriedky, zabezpečenie stravy 

prostredníctvom donáškovej služby 

 

toaletné potreby, veci 

osobnej potreby, spací vak, 

ošatenie na 14 dní, lieky na 

14 dní, , mobilný telefón, 

nabíjačka na 

 telefón, ošatenie na 14 dní, 

lieky na 14 dní, trvanlivé 

potraviny – sladkosti, 

slané...,nápoje – káva, čaj, 

vitamíny 

2.Mgr. Eva 

Mázorová 

0904556777 

0474331681 

ISR áno 

Rozdelenie služieb určí vedúca prevádzky. 

V prípade karantény bude budova označená a uzamknutá. 

 

Prevádzka  Meno  Telefonický 

kontakt 

Pozícia Pozícia Zabezpečenie vybavenia zo strany  zariadenia Osobné  vybavenie 

ZPB 

Hviezdoslavova 

1.Alena 

Macková 

0907653468 

0904456966 

ISR áno oddychová miestnosť v kancelárii, posteľ, 

možnosť vyprania a vyžehlenia, OOPP, 

dezinfekčné prostriedky, zabezpečenie stravy 

 

toaletné potreby, veci osobnej 

potreby, spací vak, ošatenie na 14 

dní, lieky na 14 dní 

mobilný telefón, nabíjačka na 

 telefón, ošatenie na 14 dní, lieky 

na 14 dní, trvanlivé potraviny – 

sladkosti, slané...,nápoje – káva, 

čaj, vitamíny 

2.Mgr. Jana      

Lancová 

0908885286 

0904456966 

SP áno 

Rozdelenie služieb určí vedúca prevádzky . V prípade karantény bude budova označená a uzamknutá. 

 

 



Prevádzka  Meno  Telefonický 

kontakt 

Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  zariadenia Osobné  vybavenie 

Útulok  

pre ženy 

s deťmi 

1.Mgr. 

Veronika 

Kotmanová 

0914105824 

0474333206 

SP áno oddychová miestnosť v obývačke na prízemí 

s TV, možnosť vyprania a vyžehlenia, OOPP, 

zabezpečenie stravy 

toaletné potreby, veci osobnej potreby, 

mobilný telefón, nabíjačka na telefón, 

spací vak, ošatenie na 14 dní, lieky na 

14 dní, trvanlivé potraviny – sladkosti, 

slané...,nápoje – káva, čaj, vitamíny 2.Mgr. Zuzana 

Hazuchová 

0917798667 ISR áno 

Rozdelenie služieb určí vedúci prevádzky, alebo sociálna pracovníčka pracujúca v prevádzke. 

V prípade karantény bude budova označená a uzamknutá. 

 

 

Prevádzka  Meno  Telefonický 

kontakt 

Písomný 

súhlas 

Pozícia Zabezpečenie vybavenia zo strany  

zariadenia 

Osobné  vybavenie 

PSB Mgr. Marcel 

Jančovič 

0917382436 

0903571531 

0905176139 

áno VP, SP  OOPP, dezinfekčné prostriedky   - 

PSB Mgr. Žaneta 

Kučerová 

0905934530 áno VÚ OOPP, dezinfekčné prostriedky - 

Zamestnanci PSB budú telefonicky komunikovať s prijímateľmi terénnej sociálnej služby PSB, s rodinnými príslušníkmi, s riaditeľkou 

zariadenia, hlavnou sestrou, zamestnancami PSB. V prípade karantény bude  domácnosť prijímateľa označená a uzamknutá. 

 

 

 

 

 



 

Stredisko Meno  Telefonický 

kontakt 

Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  zariadenia Osobné  vybavenie 

DSS Nádej 

Vidiná 

1.Mgr. Marcela 

Filipová 

0948905409 

0904456971 

VP, Erg. áno oddychová miestnosť v obývačke na 

poschodí s TV, gauč, možnosť vyprania a 

vyžehlenia, OOPP, zabezpečenie stravy 

toaletné potreby, veci osobnej 

potreby, spacák, ošatenie na 14 

dní, lieky na 14 dní, trvanlivé 

potraviny – sladkosti, 

slané...,nápoje – káva, čaj... 

2.Mgr. Miroslava    

Debnáriková 

0908284980 SP áno 

3. Mária Franeková 0908518749 ZA áno 

4.Mária Škrabáková 0918033898 ISR áno 

Rozdelenie služieb určí vedúca prevádzky . V prípade karantény bude budova označená a uzamknutá 

 

V prípade rozhodnutia MPSVaR, RÚVZ o neposkytovaní sociálnej služby v prevádzke sa priestory prevádzky  budú využívať na účely 

karantény pre prijímateľov DSS, ZPB a PSB aj po ukončení hospitalizácie v nemocnici. Rozdelenie služieb určí príslušný vedúci. 

Zamestnanci počas uzatvorenia prevádzky budú  v prípade náležitého dohľadu (poskytovania sociálnych služieb 24 hod.) presunutí  do 

prevádzok ZPB, alebo budú zastupovať v rámci zariadenia zamestnancov na PN, OČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredisko Meno  Telefonický 

kontakt 

Písomný 

súhlas 

Vybavenie zo strany  zariadenia Súkromné vybavenie 

Administratíva 

Dr.Vodu 14 

1.Mgr. Renáta Šimová 0917464585 áno OOPP, dezinfekčné prostriedky - 

2. Mgr. Elena Marková 0907876337 áno 

3.Ing.Simona   

Zdechovanová 

0908936368 áno 

4.Anna Tyralová 0902273592 áno 

V prípade karantény administratívneho zázemia bude budova označená a uzamknutá, všetci zamestnanci budú pracovať z domu a budú k 

dispozícii prostredníctvom mobilných telefónov a e-mailov (home office). Zamestnanci ostatých prevádzok budú o karanténe administratívneho 

zázemia oboznámení. Telefonický zoznam zamestnancov a e- mailové adresy sú zverejnené v každej prevádzke. 



 

ZOZNAM ZAMESTNANCOV JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK 

 DSS „SLATINKA“,  

KTORÍ BUDÚ VYKONÁVAŤ ZÁLOŽNÚ KRÍZOVÚ SLUŽBU/KORONA TÍM 

V PRÍPADE VYHLÁSENIA KARANTÉNY. 

 

Prevádzka Meno  Telefonický 

kontakt  

Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  

zariadenia 

Osobné  vybavenie 

DSS 

J.D.Matejovie 

1.Eva Pivková 0904956384 opatrovateľ áno oddychová v obývačke na prízemí 

s TV, gauč, možnosť vyprania a 

vyžehlenia, OOPP a dezinfekčných 

prostriedkov, zabezpečenie stravy 

prostredníctvom donáškovej služby 

toaletné potreby, spací vak, veci 

osobnej potreby, mobilný 

telefón, nabíjačka na telefón 

ošatenie na 14 dní, lieky na 14 

dní, trvanlivé potraviny: 

sladkosti, slané...,nápoje – káva, 

čaj, vitamíny 

2. Slávka Olšiaková 0911345686 opatrovateľ áno 

3. Monika Kukučková 0950636109 ISR áno 

 

Prevádzka Meno  Telefonický 

kontakt  

Pozícia Písomn

ý súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo 

strany  zariadenia 

Osobné  vybavenie 

DSS Dolná 

Slatinka č.447 

1.Katarína Marksteinová 0915363536 

 

sestra áno oddychová miestnosť v izbe na 

poschodí s TV (prezliekáreň), 

rozťahovací gauč, spoločenská 

miestnosť na poschodí, možnosť 

vyprania a vyžehlenia, OOPP, 

dezinfekčné prostriedky  

zabezpečenie stravy  

prostredníctvom donáškovej  

služby 

toaletné potreby, veci osobnej 

potreby,  spací vak, mobilný 

telefón, nabíjačka na 

 telefón, ošatenie na 14 dní, 

lieky na 14 dní, trvanlivé 

potraviny – sladkosti, 

slané...,nápoje – káva, čaj, 

vitamíny 

2.Erika Hakeľová 0907685742 

 

sestra áno 

3. Anna Marcineková 0915284864 

 

ISR áno 

4.Elena Ridzoňová 0908073312 

 

ISR áno 

5. Diana Jamberová 0904607617 VP/HS áno 

 



 

Prevádzka  Meno  Telefonický 

kontakt 

Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  zariadenia Osobné  vybavenie 

ZPB 

Sládkovičova 

1.Mgr. Žaneta 

Kučerová 
0905934530 

 

SP áno oddychová miestnosť na prízemí - kancelária na 

prízemí, posteľ, možnosť vyprania a vyžehlenia, 

OOPP, dezinfekčné prostriedky, zabezpečenie stravy 

prostredníctvom donáškovej služby 

 

toaletné potreby, veci 

osobnej potreby, spací vak, 

ošatenie na 14 dní, lieky na 

14 dní, , mobilný telefón, 

nabíjačka na 

 telefón, ošatenie na 14 dní, 

lieky na 14 dní, trvanlivé 

potraviny – sladkosti, 

slané...,nápoje – káva, čaj, 

vitamíny 

2.Mgr.Elena 

Marková 
0907876337 

 

AM/SP áno 

 

Prevádzka  Meno  Telefonický 

kontakt 

Pozícia Pozícia Zabezpečenie vybavenia zo strany  zariadenia Osobné  vybavenie 

ZPB 

Hviezdoslavova 

1.Mgr.Žaneta 

Kučerová 
0905934530 

 

SP áno oddychová miestnosť v kancelárii, posteľ, 

možnosť vyprania a vyžehlenia, OOPP, 

dezinfekčné prostriedky, zabezpečenie stravy 

 

toaletné potreby, veci osobnej 

potreby, spací vak, ošatenie na 14 

dní, lieky na 14 dní 

mobilný telefón, nabíjačka na 

 telefón, ošatenie na 14 dní, lieky 

na 14 dní, trvanlivé potraviny – 

sladkosti, slané...,nápoje – káva, 

čaj, vitamíny 

2.Mgr.Elena 

Marková 
0907876337 AM/SP áno 

 

 

 

 

 

 

 



Prevádzka  Meno  Telefonický 

kontakt 

Pozícia Písomný 

súhlas 

Zabezpečenie vybavenia zo strany  zariadenia Osobné  vybavenie 

PSB 1.Mgr. Žaneta 

Kučerová 
0905934530  áno OOPP, dezinfekčné prostriedky  

2.Mgr.Elena   

Marková 

0907876337  áno 



 
                                                                                                                                                                    Príloha č.3 

 

Karanténne miestnosti v prevádzkach DSS 

 

DSS na ul. J.D.Matejovieč.7, 

Lučenec 

Prízemie Poschodie 

- 

 

 

- 

V prípade výskytu ochorenia a následnej karantény vzhľadom na dispozičné riešenie bude 

v karanténne celá prevádzka ( prijímatelia+ službukonajúci zamestnanci/výnimku tvoria 

zamestnanci ktorým nemožno uložiť pracovnú povinnosť Zákon o hospodárskej mobilizácii  

č.179/2011) 

 

 

DSS Dolná Slatinka č.447 Prízemie Poschodie 

- 

 

 

- 

V prípade výskytu ochorenia a následnej karantény vzhľadom na dispozičné riešenie bude v 

karanténne celá prevádzka ( prijímatelia+ službukonajúci zamestnanci/výnimku tvoria 

zamestnanci ktorým nemožno uložiť pracovnú povinnosť Zákon o hospodárskej mobilizácii  

č.179/2011) 

 

DSS Nádej Vidiná, Zvolenská 

č.9, Vidiná 

Prízemie Poschodie 

- 

 

 

- 

V prípade výskytu ochorenia a následnej karantény vzhľadom na dispozičné riešenie bude 

v karanténne celá prevádzka (prijímatelia + službukonajúci zamestnanci/výnimku tvoria 

zamestnanci ktorým nemožno uložiť pracovnú povinnosť Zákon o hospodárskej mobilizácii  

č.179/2011).  

V prípade rozhodnutia MPSVaR, RÚVZ o neposkytovaní sociálnej služby v prevádzke sa 

priestory prevádzky  budú využívať na účely karantény pre prijímateľov DSS, ZPB a PSB aj 

po ukončení hospitalizácie v nemocnici.  

 

 

ZPB na ul. Sládkovičova č.8, 

Lučenec 

Prízemie Poschodie 

- 

 

 

- 

V prípade výskytu ochorenia a následnej karantény vzhľadom na dispozičné riešenie bude v 

karanténne celá prevádzka ( prijímatelia+ službukonajúci zamestnanci/výnimku tvoria 

zamestnanci ktorým nemožno uložiť pracovnú povinnosť Zákon o hospodárskej mobilizácii  

č.179/2011) 

 

 



ZPB na ul. Hviezdoslavova č.5, 

Lučenec 

Prízemie Poschodie 

- 

 

 

- 

V prípade výskytu ochorenia a následnej karantény vzhľadom na dispozičné riešenie bude v 

karanténne celá prevádzka ( prijímatelia+ službukonajúci zamestnanci/výnimku tvoria 

zamestnanci ktorým nemožno uložiť pracovnú povinnosť Zákon o hospodárskej mobilizácii  

č.179/2011) 

 

 

Útulok pre ženy s deťmi 

Špitálska č.6, Lučenec 

Prízemie Poschodie 

- 

 

 

- 

 

V prípade výskytu ochorenia a následnej karantény vzhľadom na dispozičné riešenie bude v 

karanténne celá prevádzka ( prijímatelia+ službukonajúci zamestnanci/výnimku tvoria 

zamestnanci ktorým nemožno uložiť pracovnú povinnosť Zákon o hospodárskej mobilizácii  

č.179/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                 Príloha č.4 

 

DEZINFEKČNÝ A HYGIENICKÝ PLÁN 

 

Dezinfekcia a hygiena ako súčasť prevencie 

 

1) Dezinfekcia povrchov – realizovať denne,  minimálne 1x,  podľa potreby aj častejšie 

2) Čistiť povrchy ktorých sa dotýkame – stolové dosky, kuchynské linky, pulty, nočné 

stolíky, posteľ – bočnice, kľučky na dverách, kúpeľňové doplnky, toalety, mobily, 

klávesnice, okuliare, kávovary... 

3) Prevádzať dezinfekciu miest znečistených telesnými tekutinami  

4) Dezinfikovať všetky povrchy na ktorých môže byť krv, stolica, alebo iné telesné 

tekutiny 

5) Čistiť a dezinfikovať podlahy – 1x denne, prípadne podľa potreby častejšie 

6) Používať bežne dostupné dezinfekčné a čistiace prostriedky podľa návodu (SAVO, 

DOMESTOS, FROSCH, CHLORAMIN, SANYTOL...) 

7) Dezinfekčné prostriedky striedať – každý deň používať iný 

8) Pri všetkých činnostiach používať rukavice 

9) Pravidelne, niekoľkokrát za deň vetrať 

10) Používať germicídny žiarič – denne, v každej ubytovacej miestnosti a vo všetkých 

spoločných priestoroch prevádzky 

11) Dodržiavať zvýšenú a správnu hygienu rúk – ruky si často umývať s teplou vodou, 

mydlom, alebo dezinfekčným mydlom, gelom - mydliť si ruky 40 až 60 sekúnd. 

Dôsledne si umývať nie len dlane, ale aj chrbty rúk, priestor medzi prstami, palce 

a okolie nechtov. Nenosiť prstene. 

 Zamestnanci -  pred odchodom z domu, po príchode do práce, po použití toalety, po 

prestávke, pred prípravou jedla a nápojov, pred  a po konzumácii jedla, po každom 

kontakte s chorým, alebo izolovaným prijímateľom, po manipulácii s odpadom 

a odpadovým košom, pri kašľaní-kýchaní,  po odchode z práce a po príchode domov 

 Prijímatelia- po použití toalety, pred prípravou jedla a nápojov, pred a po konzumácii 

jedla, pred a po každej činnosti, po manipulácii s odpadom a odpadovým košom, pri 

kašľaní – kýchaní 

 
12) Dodržiavať zásady osobnej hygieny – denne sa sprchovať, denne si meniť osobné 

oblečenie,  posteľné oblečenie meniť v zmysle prevádzkového poriadku, alebo podľa 

potreby aj častejšie 

 



 

Dezinfekcia a hygiena v čase karantény 

 

1. Izbu označiť -  izolačná/karanténna miestnosť 

2. Dodržiavať zvýšené dezinfekčné a hygienické opatrenia  

3. Prevádzať dezinfekciu priestorov v izbe -  povrchov, podlahy  

4. Izbu často vetrať 

5. Prevádzať dezinfekciu všetkých predmetov s ktorými prišiel prijímateľ do styku 

6. Používať dostupné dezinfekčné prostriedky s plným virucídnym účinkom 

7. Dezinfekčné prostriedky striedať – pri vykonávaní dezinfekcie je potrebné rešpektovať 

zásadu striedania dezinfekčných prostriedkov, aby sa zabránilo možnému vzniku 

rezistencie mikroorganizmov voči prostriedku dlhodobo používaného 

8. Na zem pred vstupom do izby umiestniť dezinfekčnú rohož 

9. Pri vstupe do izby mať oblečené OOPP -  overal, prípadne bariérový plášť, na hlave  

čiapku, okuliare/ochranný štít, na tvári rúško, na rukách rukavice, na topánkach 

ochranné návleky 

10. Pred vstupom do izby a na izbu  umiestniť nádoby určené na nebezpečný biologický 

odpad a plastové vrecia určené na dekontamináciu použitého ochranného oblečenia 

11. Jedlo a pitie nosiť do izby v jednorázových plastových tanieroch, pohároch –  po 

použití vložiť do určenej nádoby na izbe 

12. Dodržiavať hygienické zásady – osobné a posteľné oblečenie prijímateľa udržiavať 

v čistom a suchom stave, denne meniť, podľa potreby aj viacej krát počas dňa 

13. Použité osobné a posteľné oblečenie vložiť do plastového vreca určeného na 

dekontamináciu 

14. Použité osobné a posteľné oblečenie prijímateľa sa perie samostatne  

15. Ochranné oblečenie zamestnanca  po použití  vydezinfikovať, previesť dôkladnú 

hygienu celého tela, vrátane umytia vlasov, prezliecť čisté oblečenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                 Príloha č.5 

TVÁROVÉ  RÚŠKO 

 

Tvárové rúško poskytuje ochranu pred kvapôčkovou nákazou 

Zásady 

 Používať vždy čisté rúška. Jednorazové nepoužívať viackrát, po použití ich vždy vyhodiť. 

 Nosiť rúška počas celého pobytu medzi ľuďmi, neskladať si ich a nezakladať nanovo.  

 Rúško ušité z látky prať každý deň pri teplote 60 °C a niekoľkokrát cez deň prežehliť. 

 Rúška chránia len v spojení s častým a dôkladným umývaním rúk, resp. dezinfekciou. 

Zakladanie 

 Pred založením rúška si umyť ruky mydlom a teplou vodou, prípadne použiť dezinfekčný   

gél. 

 Ak má rúško všitý kovový pásik, otočiť rúško na hornú stranu. 

 Elastické šnúrky založiť za uši, ak má rúško obyčajné viazanie, zaviazať  šnúrky na 

zátylku. 

 Dbať, aby rúško doliehalo na tvár, kovový pásik ohnúť, aby presne dosadol na tvár. Treba  

    mať zakrytú aj bradu. 

Skladanie 

 Počas nosenia rúška sa ho nedotýkať. Po prípadnom dotknutí si hneď umyť ruky. 

 Ak počas používania rúško zvlhne, vymeniť ho. 

 Pri skladaní  sa nedotýkať prednej časti rúška. 

 Rozviazať, alebo zložiť šnúrky a rúško vyhodiť do uzatvárateľnej nádoby, určenej  na     

    nebezpečný biologický odpad 

 Ruky si umyť mydlom a teplou vodou, prípadne použiť dezinfekčný gél 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                  Príloha č.6 
                       BANSKOBYSTRICKÝ                                       Domov sociálnych služieb  

                       SAMOSPRÁVNY KRAJ                                         „ SLATINKA“ Lučenec 

         

 

 

_________________________________________________________________________________                                                           

V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) 

a v zmysle odporúčania vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v  DSS „SLATINKA“ v zmysle 

preventívnych opatrení vykonáva: 

S K R Í N I N G 
so zameraním na COVID – 19, 

cieľom ktorého je sledovať zdravotný stav zamestnancov, zisťovať cestovateľskú anamnézu  

zamestnancov a ich príbuzných 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:      ...................................................... 

Je vo Vašej rodine potvrdené ochorenie COVID-19?             

áno       nie      * 

Boli ste Vy, alebo členovia Vašej domácnosti v úzkom kontakte s pacientom s ochorením COVID-19 

v posledných 14 dňoch? 

 áno       nie      * 

Vrátil sa  niektorý z členov Vašej domácnosti zo zahraničia v posledných 14 dňoch? 

áno       nie      * 

 nehodiace sa prečiarknite 

 

V prípade ak áno, kde bol v zahraničí a kedy sa vrátil?........................................................... 

   .............................................................................................................................................. 

V prípade pozitívneho výsledku skríningu bude zamestnanec v domácej karanténe. 

O každej zmene týkajúcej sa hore uvedených skutočností zamestnanec ihneď informuje 

vedúceho prevádzky -   je si vedomý následkov v prípade ich zatajovania.  

 

 

Dátum:                                                                                ________________________ 

                                                                                                Podpis zamestnanca 

 



                     BANSKOBYSTRICKÝ                                                   Domov sociálnych služieb  

                      SAMOSPRÁVNY KRAJ                                            „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Monitorovanie objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie zamestnancov. 

Dátum Meno zamestnanca teplota kašeľ dýchavičnosť skríning vykonal 

áno nie áno nie áno nie 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Ak sa u zamestnanca potvrdí teplota, kašeľ, dýchavičnosť, bude odoslaný domov s odporučením 

kontaktovať sa so všeobecným lekárom. 

 

 
 



                        BANSKOBYSTRICKÝ                                 ..Domov sociálnych služieb  

                        SAMOSPRÁVNY KRAJ                               .. „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) 

a v zmysle odporúčania vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR pre poskytovateľov sociálnych služieb sa vykonáva: 

S K R Í N I N G 

so zameraním na akútnu respiračnú infekciu prijímateľa s.s. a jeho rodinných príslušníkov 

(resp. sprevádzajúcich osôb) alebo či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID-19 

alebo úzkym kontaktom s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s cestovateľskou 

anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 dňoch (ambulantná forma) 

 

Meno a priezvisko prijímateľa s.s.:      ...................................................... 

Je vo Vašej rodine potvrdené ochorenie COVID-19?             

áno       nie      * 

Boli ste Vy alebo členovia Vašej domácnosti v úzkom kontakte s pacientom s ochorením COVID-19 

v posledných 14 dňoch? 

 áno       nie      * 

Vrátil sa  niektorý z členov Vašej domácnosti z rizikovej oblasti (najmä Čína, Kórea, Taliansko, Irán 

či iné oblasti s výskytom COVID-19 v posledných 14 dňoch? 

áno       nie      * 

 nehodiace sa prečiarknite 

 

 

Beriem na vedomie, že v prípade kladnej odpovede aspoň na jednu z hore uvedených otázok 

nebude prijímateľovi s.s. povolený vstup do zariadenia. 

 

O každej zmene týkajúcej sa hore uvedených skutočností budem bezodkladne informovať a tiež 

som si vedomý príp. následkov v prípade ich zatajovania.  

 

dátum:                                                                                ________________________ 

                                                                                        vlastnoručný podpis prijímateľa s.s.  

                                                                                                   (resp. zákonného zástupcu)  

 



                       BANSKOBYSTRICKÝ                                     Domov sociálnych služieb  

                       SAMOSPRÁVNY KRAJ                                      „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

Monitorovanie  príznakov akútnej respiračnej infekcie prijímateľa s.s. a jeho rodinného príslušníka 

(doprevádzajúcej osoby): 

 

Meno a priezvisko prijímateľa s.s.:      .................................................................................. 

 teplota kašeľ/nádcha dýchavičnosť skríning 

vykonal 
áno nie áno nie áno nie 

Dátum: Prijímateľ s.s.        

Doprevádz. osoba       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

Doprevádz. osoba       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

Doprevádz. osoba       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

Doprevádz. osoba       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

Doprevádz. osoba       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

Doprevádz. osoba       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

Doprevádz. osoba       

Doprevádz. osoba       

Pri dôvodnom podozrení, že prijímateľ s.s. má respiračnú infekciu s teplotou (a nemá podozrenie 

nákazou COVID-19), nebude mu povolený vstup do zariadenia, ale odporúčaná domáca izolácia 

a kontaktovanie všeobecného lekára. 



 

                     BANSKOBYSTRICKÝ                                                 Domov sociálnych služieb  

                     SAMOSPRÁVNY KRAJ                                   „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) 

a v zmysle odporúčania vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v  DSS „SLATINKA“ v zmysle 

preventívnych opatrení vykonáva: 

S K R Í N I N G 

so zameraním na COVID – 19, 

cieľom ktorého je sledovať zdravotný stav prijímateľov s.s, zisťovať cestovateľskú anamnézu 

 ich príbuzných (Útulok pre ženy s deťmi) 

 

Meno a priezvisko prijímateľa s.s.:      ...................................................... 

Je vo Vašej rodine potvrdené ochorenie COVID-19?             

áno       nie      * 

Stretávate sa s rodinnými príslušníkmi? 

áno       nie      * 

Boli ste Vy, alebo Vaši rodinní príslušníci v úzkom kontakte  v posledných 14 dňoch? 

 áno       nie      * 

Vrátil sa  niektorý z Vašich rodinných príslušníkov zo zahraničia v posledných 14 dňoch? Stretli ste sa 

s ním? 

áno       nie      * 

 nehodiace sa prečiarknite 

 

V prípade ak áno, kde bol v zahraničí a kedy sa vrátil?........................................................... 

   .............................................................................................................................................. 

V prípade pozitívneho výsledku skríningu bude prijímateľ s.s. v karanténe na svojej izbe. 

O každej zmene týkajúcej sa hore uvedených skutočností prijímateľ s.s. ihneď informuje 

sociálnu pracovníčku -   je si vedomý následkov v prípade ich zatajovania 

Dátum:                                                                                ________________________ 

                                                                                                Podpis zamestnanca 

 

 



                        BANSKOBYSTRICKÝ                                        Domov sociálnych služieb  

                        SAMOSPRÁVNY KRAJ                                        „ SLATINKA“ Lučenec 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

Monitorovanie objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie  prijímateľky s.s. 

a jej detí. 
 

Meno a priezvisko prijímateľa s.s.:      .................................................................................. 

 teplota kašeľ/nádcha dýchavičnosť skríning 

vykonal 
áno nie áno nie áno nie 

Dátum: Prijímateľ s.s.        

 

 

Dieťa       

Dieťa       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

 

 

Dieťa        

Dieťa       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

 

 

Dieťa       

Dieťa       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

 

 

Dieťa       

Dieťa       

Dátum: Prijímateľ s.s.        

 

 

Dieťa       

Dieťa       

Pri dôvodnom podozrení, že prijímateľ s.s., alebo jeho dieťa má respiračnú infekciu s teplotou 

a kašľom, bude izolovaný na svojej izbe,  až do vyjadrenia a zaujatia stanoviska všeobecného lekára. 

 

 

 



                       BANSKOBYSTRICKÝ                                Domov sociálnych služieb  

                       SAMOSPRÁVNY KRAJ                                „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

 

Monitorovanie objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie prijímateľov DSS, ZPB a 

PSB. 

Dátum Meno prijímateľa teplota kašeľ dýchavičnosť skríning vykonal 

áno nie áno nie áno nie 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Ak sa u prijímateľa s.s. potvrdí teplota, kašeľ, dýchavičnosť, zamestnanec ktorý skríning vykonal, 

bude kontaktovať hlavnú sestru a riaditeľku zariadenia. Následne bude hlavnou sestrou kontaktovaný 

všeobecný lekár, ktorý rozhodne o ďalšom postupe, alebo RÚVZ . 

 

 

 



                                                                                                                                                          Príloha č.7 

Realizačná fáza  

Manuál/krokovník ako postupovať v prípade podozrenia 

 z nákazy COVID19 v zariadení DSS Slatinka  

1. Zistenie osoby nakazenej  virózou 

v niektorej  z prevádzok  je potrebné, 

aby ktorýkoľvek službukonajúci 

zamestnanec OKAMŽITE NAHLÁSIL:  

 

1. VEDÚCEMU PREVÁDZKY 

2. RIADITEĽKE: Renáta Šimová,  

0917 464 585, 0902 207 771 

3. HLAVNEJ SESTRE: Diana Jamberová,  

0907 876 846, 0904 607 617 

1. RIADITEĽKA ihneď kontaktuje:  

zriaďovateľa: 

1. BBSK, riaditeľka odboru: 

      Mgr. Denisa Nincová, 0910847836 

2. Vedúci oddelenia sociálnych služieb: 

JUDr. Ján Michalský 048/4325 666 

3. Vedúci oddelenia zdravotníctva 

Ing. Martin Caudt/048/4325516,  

 0910 847 023 

4. HLAVNÁ SESTRA ihneď kontaktuje 

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva a príslušného všeobecného  

lekára, riaditeľku zariadenia 

HLAVNÁ SESTRA s riaditeľkou 

organizuje vyšetrenie všetkých klientov 

a zamestnancov prevádzky zariadenia 

s uvedenými inštitúciami 

1. RUVZ Lučenec: 0915885813 

2. Lekár: MUDr. Soňa Dokoupilová   

047/432 93 64 

5. PREVENTÍVNE UZAVRETIE 

PREVÁDZKY zariadenia, kde boli 

príznaky ochorenia zistené do izolácie  

      (nikto neodchádza ani neprichádza)  

PRÍKAZ VYDÁ RIADITEĽKA  na základe 

rozhodnutia RÚVZ  (Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva) 

 

6. 14 DNÍ KARANTÉNY v prevádzke 

v prípade, že nákaza nebola potvrdená 

Nariadi RÚVZ , opatrenia a postupy manažuje 

riaditeľka  

7. V prípade potvrdenia nákazy 

PRESUNUTIE NAKAZENEJ OSOBY  

 izolácia v určenej karanténnej izbe, alebo   

       na  izbách v prípade vyhlásenia    

       karantény celej prevádzky   

       prevádzky,  v PSB v domácnostiach,   

       v prípade prerušenia poskytovania    

       sociálnej služby  presun do  prevádzky    

       Vidiná (všetky prevádzky)  

PRÍKAZ VYDÁ RIADITEĽKA   

podľa spracovaného krízového plánu  

a nariadení RÚVZ v Lučenci 

 

8. Zapojenie zamestnancov v rámci 

karantény – KORONA tímy / KRÍZOVÉ 

SLUŽBY 

Zamestnanci, ktorí budú na tomto oddelení slúžiť 

udelili vopred súhlas. Mená a kontakty sú zverejnené 

v jednotlivých  prevádzkach  vo vyvesených 

krízových plánoch a na nástenke. 

9. INFORMOVANIE OPATROVNÍKOV 

A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV 

KLIENTA s pozitívnym testom COVID 

19 a zotrvanie s nimi v telefonickom, 

alebo mailovom kontakte. 

VEDÚCI príslušnej prevádzky  

 

 

 

 

 



10. Spolupráca so zriaďovateľom, 

telefonická informácia o situácii 

a žiadosť o bezodkladné DODANIE 

ĎALŠÍCH OCHRANNÝCH 

PROSTRIEDKOV, RUKAVÍC, 

OCHRANNÝCH OBLEKOV, 

OKULIAROV. 

Tieto prostriedky je zriaďovateľ 

pripravený distribuovať okamžite na 

základe našej žiadosti.  

RIADITEĽKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Poskytovanie služby v infikovanom 

priestore - Karanténna zóna  ZSS pre 

COVID 19 (izolačný priestor) 

s obmedzením kontaktu s ostatnými 

oddeleniami 

Zodpovedná HLAVNÁ SESTRA,  

vedúci príslušných prevádzok 

12. Upozornenie zamestnancov na pracovný 

režim, kedy je nutné poskytovať - 

základnú činnosť a šetriť vlastný 

organizmus častejšími prestávkami  

RIADITEĽKA ,  

vedúci príslušných prevádzok 

13. Oslovenie záložného tímu pre prípad 

nutnosti výmeny zamestnancov 

VEDÚCA PREVÁDZKY, RIADITEĽKA 

 

14. Zaistenie celodennej stravy a ďalších 

základných potrieb pre zamestnancov a 

klientov v infikovanom priestore - 

Karanténna zóna 

ZSS Harmónia, v prípade výpadku 

ZSS AMBRA, Komerční dodávatelia – Dvor 

u Jozefa... (riešiť sa bude flexibilne)  

Zabezpečí riaditeľka, krízový štáb 

15. Zabezpečenie nevyhnutných nákupov 

ako pre klientov, tak pre zamestnancov  

v infikovanom priestore - Karanténna 

zóna 

Krízový štáb 

16. Zabezpečenie prania bielizne – oddelená 

cesta v infikovanom priestore - 

Karanténna zóna   

V jednotlivých prevádzkach – prať sa bude oddelene 

vo vyčlenenej  práčke, alebo samostatne za 

dodržania prísnych hygienických opatrení 

17. V prípade potreby - Kontaktovanie 

psychológa/supervízora s informáciou, že 

budú využité konzultácie po telefóne. 

RIADITEĽKA kontaktuje: 

Psychológ: PhDr. Anna Lehotská 

Supervízor: Mgr. Roman Mojš 

18. PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE 

STAVU KLIENTOV 

A ZAMESTNANCOV v infikovanom 

priestore - Karanténna zóna   

KRÍZOVÝ ŠTÁB ZARIADENIA 

 

19. Pravidelné stretnutia tímu, priebežné 

vyhodnocovanie situácie, snaha 

o upokojenie neštandardnej situácie 

KRÍZOVÝ ŠTÁB ZARIADENIA 

 

20. Priebežné podávanie informácií 

a spolupráca s RÚVZ a zriaďovateľom 

RIADITEĽKA  

 

21. Priebežné hygienické opatrenia Podľa odporúčaní RÚVZ  

22.  V prípade potreby a úmrtia prijímateľa 

sociálnych služieb kontaktovať: 

 

             Kontaktovanie zabezpečí: 

      Službukonajúci personál :  

nonstop služba (vývoz zosnulého) – kontakt: 

Pohrebná služba Večný sen:  0905 534 614 

Pohrebná služba Cintorín:     0905 342 011 

Zodpovedná hlavná sestra  

Oznámi úmrtie vedúcej prevádzky a hlavnej sestre  



Dôležité telefónne čísla: 

1 Pohrebná služba Večný sen:   Cintorín:     

0905 534 614  0905 342 011 

2 RÚVZ Lučenec 0915885813 0918601924 

3 Riaditeľka 0917464585 0902207771 

4 Hlavná sestra 0907 876 846 0904 607 617 

 

5 Záchranná služba 155 112 

6 Mestská polícia 159 

7 Pohotovosť pre dospelých 0915374758 

8 MUDr. Dokoupilová Soňa – 

všeobecný lekár pre dospelých 

047/432 93 64 

9 Mgr. Denisa Nincová- ÚBBSK 0910847863 

10 JUDr. Ján Michalský - ÚBBSK 

 

048/4325 666 

11 Ing. Martin Caudt - ÚBBSK 048/4325516 

0910 847 023 

12 Ing. Michal Rúbaninský - ÚBBSK 048/4325 557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                          Príloha č.8 

Pandémia a opatrenia v ZSS 

 

A) Klient – nástup do ZSS 

1. Klient je umiestnený do príslušného ZSS až po skončení karantény, ktorú absolvoval na 

určenom karanténnom mieste, a potvrdení negatívneho výsledku z odobratého 

biologického materiálu (výter z orofaryngu) na COVID-19. 

2. Pri nástupe do ZSS sa preukáže potvrdením o zdravotnom stave a o tom, že mu bola 

ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténne opatrenia z dôvodu ochorenia 

COVID-19 alebo iných infekčných ochorení. 

 

B) Klienti v ZSS 

1. Počas pandémie zostávajú v zariadení a naďalej sa im poskytuje pomoc a starostlivosť 

2. Režim a činnosti sa nemenia 

3. Platí zákaz návštev, zhromažďovania sa klientov, ktorí sa nezúčastňujú veľkých 

kolektívnych podujatí. Nemali by sa opúšťať priestory zariadenia  

4. O situácii v súvislosti s koronavírusom  a jeho šírení v populácii, ako aj možnostiach 

prevencie založenej na dodržiavaní osobnej a respiračnej hygieny, a význame sociálno – 

dištančých  obmedzení klientov pravidelne informovať 

5. V prevádzkach obmedziť styk, viac sa zdržiavať na izbách 

6. Prevádzať individuálne aktivity v malých skupinkách, zloženie klientov nemeniť 

7. Viesť k dodržiavaniu sociálno – dištančných opatrení, správnemu používaniu tvárovej 

masky (príloha č.5) 

 

C) Klient po ukončení hospitalizácie  v zdravotníckom zariadení 

1. Klientovi ZSS budú odobrané a laboratórne vyšetrené 2 výtery z orofaryngu (v 

minimálnom odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, v 

ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19. 

2. Klient môže byť prijatý do ZSS až po 2 negatívnych laboratórnych výsledkoch na detekciu 

SARS-CoV-2 v minimálnom odstupe 24 hodín. 

 

D) Personál ZSS 

1.  Bežné činnosti zabezpečovať v normálnych, ale  aj  sťažených podmienkach 

2. Sťažená situácia pri pracovnom výkone ktorý môže byť náročnejší 

3. V dôsledku infikovania sa alebo nariadenje karantény, väčšia záťaž pre zostávajúci   

     personál 

4. Denne sledovať svoj zdravotný stav, o zmene ihneď informovať vedenie  

 

E) Hygienické a sociálne –dištančné opatrenia 

1.Hygiena dezinfekcia rúk klientov a personálu  - teplá voda, mydlo, alkoholový dezinfekčný    

    prostriedok, používanie rukavíc (príloha č. 4 ) 

2. Dodržiavať správne postupy pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní. Používať jednorázové   

    papierové vreckovky, po použití ihneď zahodiť do bezdotykového odpadkového koša.    

    Nesiahať rukami na tvár, oči, ústa. 

3. Pravidelne a účinne vetrať vnútorné priestory  

4. Dištančné opatrenia dodržiavajú klienti aj personál. Podstatou je udržiavať vzdialenosť 2   

     metre od iných osôb v prevencii prenosu infekcie kvapôčkami. 

5. Dodržiavať hygienický a dezinfekčný plán – pravidelné upratovanie   

   a dekontaminácia vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového   



     poriadku 

6. pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov s ktorým   

   prichádza personál i klienti veľmi často do styku (kľučky, vypínače, telefóny...), príloha č.4 

7. Klientov s príznakmi respiračnej infekcie ihneď izolovať 

8. Pri používaní OOP klientmi a OOP zamestnancami sa postupuje v zmysle usmernenia MZ 

SR, usmernenia MZ SR a MPSVaR SR za účelom ochrany pred COVID – 19 pre 

používanie OOPP ( v časti zhrnutie odporúčaní OOPP) 

 

F) Izolácia/expektácia 

1. Potrebné vyčleniť priestory npre  izoláciu/expektáciu z dôvodu. 

a) Podozrenia na nákazu COVID- 19 

 Na zabezpečenie 14 – dňovej karantény v prípade úzkeho kontaktu s chorým 

na COVID-19 

 Na zabezpečenie 14 dňovej karantény pre iné dôvod s rizikom prenosu 

COVID-19 

b) Podozrenia z ochorenia COVID-19 na 

 Diagnostikovanie, testovanie, potvrdenie, alebo vylúčenie a liečbu 

c) Ochorenia COVID-19 na 

 Diagnostikovanie, testovanie, potvrdenie a liečbu COVID-19 

2. Priestory označiť, zamedziť vstupu klientom ktorí nepotrebujú izoláciu 

3. V čase nariadenia izolácie a karantény sú návštevy klientov zakázané až do odvolania, 

výnimkou pri dodržaní striktných hygienicko – epidemiologických opatrení je návšteva 

klientov s paliatívnou liečbou, tiež ak si chce rodina klienta zobrať do domácej 

starostlivosti 

 

G) Kontrola šírenia COVID-19 

1. Monitoring zdravotného stavu – vykonávať u všetkých klientov, najmenej  2x denne (na 

začiatku a na konci dňa). V prípade príznakov(horúčka, kaše), klienta okamžite 

izolovať(vyhradiť v každej prevádzke 1 izbu, presunúť do Vidinej) Klienti s prejavmi 

ochorenia sa musia izolovať a testovať na COVID-19. 

2. Monitoring zdravotného stavu personálu - prevádzať monitorovanie zdravotného stavu, 

    samo kontroly (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a hlavy) 

3. V prípade nariadenia PN z dôvodu karantény príslušným všeobecným lekárom, alebo 

karanténa územne príslušným regionálnym hygienikom, alebo štátna karanténa -  

zamestnanec ju absolvuje 14 dní v domácnosti, alebo na určenom mieste. Po 2 negatívnych 

výsledkoch testovania môže nastúpiť do zamestnania. 

4. Vylúčenie z pracovného procesu pri zistení klinických príznakov s podozrením z ochorenia   

     na COVID-19. V prípade potvrdenia COVID-19 zamestnanec nastúpi do zamestnania po 2   

     negatívnych výsledkoch testovania 

5. V prípade pozitívneho testu na COVID-19 u zamestnanca bez klinických príznakov   

     zamestnanec nastúpi   na 14 – dňovú domácu karanténu , po ukončení sa musí preukázať 2   

     negatívnymi  výsledkami testovania 

6. V prípade pozitívneho testu na COVID-19 bez klinických príznakov a pri výskyte   

  ochorenia COVID-19 v ZSS (liečba klientov v ich prirodzenom prostredí- ZSS) 

zamestnanec nastúpi na karanténu v určenej prevádzke, ďalej pracuje v ZSS, monitoruje 

svoj zdravotný stav, o výsledku informuje svojho priameho nadriadeného a v prípade 

klinických príznakov nebude pracovať 

7.V prípade ak zamestnanec pracuje aj v inej organizácii je potrebné prehodnotiť 

a eliminovať potencionálne riziko druhého pracoviska na jeho zdravotný stav vo vzťahu ku 

COVID-19 a ďalšie možné šírenie infekcie. 



7. V malých zariadeniach, kde nie je možné vyčleniť personál ktorý sa bude starať o klientov 

v dobrom zdravotnom stave, bez pozitivity na COVID-19 a personál starajúci sa o klientov 

s COVID-19 sa zamestnanci správajú ku klientom, ako by boli potencionálne infikovaní 

8. Monitoring zdravotného stavu osôb vstupujúcich do ZSS, ktorí dostali výnimku a môžu 

vstúpiť do zariadenia sa zisťujú klinické príznaky (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov, 

hlavy), meria sa telesná teplota. V prípade negativity a za striktných  dodržaní hygienicko 

– epidemiologických opatrení a použití vhodných OOPP, ktoré im poskytne ZSS, môžu 

klienta navštíviť v prípade paliatívnej liečby alebo keď klient ide do domácej starostlivosti. 

9. Všetky prevádzky zariadenia sú uzatvorené 

10.V nevyhnutnej situácii, v prípade nutnej údržby, inej zdravotníckej starostlivosti je 

umožnený vstup pri zabezpečení striktných hygienicko – epidemiologických opatrení 

a a monitoringu zdravotného stavu s meraním telesnej teploty 

11. Zásobovanie ZSS sústrediť na jedno určené miesto 

 

 

H. Epidemiologické vyšetrenie a testovanie klientov a zamestnancov v prípade   

      rozšírenia infekcie do ZSS 

1. Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia RÚVZ v Lučenci vrátane   

    rozsahu testovania klientov na základe epidemiologickej anamnézy a prehodnotenia rizika   

   ďalšieho možného šírenia nákazy v ZSS 

2. Odber biologického materiálu sa zabezpečuje v súčinnosti s RÚVZ v Lučenci. Na základe   

    výsledkov testovania sa pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení,      

    vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy.    

    epidemiologické vyšetrenie sa vykonáva u klientov aj u zamestnancov 

3. Karanténa klientov je zabezpečovaná v priestoroch ZSS 

      a) v prípade malého počtu klientov podozrivých z nákazy vo vyčlenených izbách   

         (izolačných) 

      b) v prípade veľkého počtu podozrivých z nákazy sú izolované osoby ktoré nie sú   

          podozrivé z nákazy 

4.Karanténa personálu je zabezpečovaná 

       a) v individuálnom prípade v domácnosti podozrivého z nákazy, návrat možný po 2    

          negatívnych výsledkoch testovania 

       b) pri vyššom počte zamestnancov podozrivých z nákazy vo vyčlenenom zariadení pre   

           karanténu s podmienkami návratu po 2 negatívnych výsledkoch testovania 

d) pri dostatočnom množstve vhodných izieb priamo v ZSS s podmienkami návratu po   

     2  negatívnych výsledkoch testovania 

5.Zákaz prijímania nových klientov až do zániku ohniska nákazy 

6.Nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemiologické) sú vykonávané   

   v určených intervaloch a kontrolované 

7.Počas trvania ohniska sa vykonáva priebežná (dezinfikujú sa veci s ktorými prichádza chorý   

   do styku) a po ukončení ohniska záverečná ohnisková dezinfekcia (dezinfikuje sa všetko) 

 

 

I. Klient po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení 

1. Klientovi budú odobraté a laboratórne vyšetrené 2 výtery z hrdla a nosa v minimálnom 

odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení kde bol liečený 

pre inú diagnózu ako COVID-19 

2. Klient môže byť prijatý späť do ZSS až po dvoch negatívnych laboratórnych výsledkoch na 

detekciu SARS CoV-2 v minimálnom odstupe 24 hodín 

 



J. Manipulácia s odpadmi 

 

1. Všetok odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých papierových vreckoviek,   

     inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov /materiálov znečistených telesnými    

     tekutinami, by mal byť vložený do plastových vriec určených na odpad a zviazaný.    

     Plastové vrecia používané na tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a   

     hrúbku minimálne 0,1 mm. Tento odpad je nutné zatriediť do kategórie nebezpečného ho     

     odpadu (krízový plán článok 9) 

 

 

K. Manipulácia s bielizňou  
1. Manipulácia s bielizňou sa vykonáva v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou   

    sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z   

    hľadiska ochrany zdravia (prevádzkové poriadky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhrnutie odporúčaní OOPP 
Miesto  Osoba  Aktivita  Druh OOP, opatrenia 

Zdravotnícke zariadenie – ústavné zariadenie 
Miestnosť pre 

pacienta (klienta) 

Zdravotnícky 

pracovníci 

Poskytovanie priamej starostlivosti 

s podozrivou,  alebo potvrdenou 

COVID-19, vrátane odberov a výterov 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu ktoré zahŕňajú 

aj: 

 Ochranné rúško pri výkonoch neprodukujúcich sekréty a vo vzdialenosti 2 

a viac metrov po dobu kratšiu ako 15 min. 

 Chirurgické rúško pri výkonoch v bližšej vzdialenosti ako 2 metre  po 

dobu kratšiu ako 15 min. 

 FFP2 respirátor prekrytý chirurgickým rúškom 

 Ochranný plášť 

 Návleky na obuv 

 Rukavice 

 Čiapka 

 Ochrana očí (okuliare/štít) 

Zdravotnícke výkony pri ktorých sa 

uvoľňuje sekrét (odsávanie...) 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu ktoré zahŕňajú 

aj 

 Respirátor FFP2(N95) dobre pasujúci 

 Ochranný plášť 

 Návleky na obuv 

 Rukavice 

 Čiapka 

 Ochrana očí (okuliare/štít) 

Ostatný personál Vstupovanie do izby pacienta (klienta) 

s podozrivou, alebo potvrdenou 

COVID-19 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu ktoré zahŕňajú 

aj: 

 Chirurgické/ochranné rúško ( na výkony vo vzdialenosti viac ako 2 metre 

po dobu kratšiu ako 15 minút 

 Respirátor FFP2 ak sa podieľa na očiste, alebo starostlivosti o dutinu 

ústnu, alebo kŕmi chorého (v tomto prípade aj čiapka) 

 Ochranný plášť 

 Návleky na obuv 

 Rukavice 

 Čiapka 

 Ochrana očí (okuliare/štít) 



 Návštevy  Vstupovanie do izby pacienta pacienta 

(klienta) s podozrivou, alebo 

potvrdenou COVID-19 

 

Návštevy obmedziť na minimum 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu ktoré zahŕňajú 

aj: 

 Chirurgické/ochranné rúško ( pri dodržaní  vzdialenosti 2 metre) 

v iných prípadoch Respirátor FFP2(napr.pri paliatívnom klient.) 

 Ochranný plášť 

 Návleky na obuv 

 Rukavice 

 Čiapka ( ak v blízkej vzdialenosti) 

Ochrana očí (okuliare/štít) 
Iné priestory, cez 

ktoré pacienti/klienti 

prechádzajú 

Všetok personál, 

vrátane 

zdravotníkov 

Každá aktivita, ktorá nezahŕňa kontakt 

s pacientom/klientom s podozrivou, 

alebo potvrdenou COVID-19 

Rutinné postupy vyplývajúce z Nariadenia vlády SR (ochranné rúško) a ďalšie 

opatrenia  podľa posúdenia rizík. 

Triedenie  Zdravotnícky 

pracovníci 

Priebežný skríning, ktorý nezahŕňa 

priamy kontakt 

Ak je možné udržiavať priestorovú vzdialenosť najmenej 2 metre, alebo oddelenie 

fyzickou bariérou  - ochranné rúško  

V opačnom prípade bezpečnostné opatrenie proti kontaktnému a kvapôčkovému 

prenosu, ktoré zahŕňajú aj: 

 Chirurgické/ochranné rúško, rukavice 

 Ochranný plášť 

 Ochrana očí (okuliare, štít 

 Pacienti  /klienti so 

suspektnou, alebo 

potvrdenou 

COVID-19 

Každá aktivita Priestorová vzdialenosť  najmenej 2 m, alebo oddelenie fyzickou bariérou, 

ochranné rúško ak ho pacient/klient toleruje 

Administratívne 
priestory  

Všetok personál, 

vrátane 

zdravotníkov 

Administratívne činnosti , ktoré 

nezahŕňajú kontakt 

s pacientmi/klientmi  

Ochranné rúško 

 

 

 

 

 



Miesto  Osoba  Aktivita  Druh OOP, opatrenia 

Iné miesta 
Domáca 

starostlivosť 

Zdravotnícky 

pracovníci 

Navštevovanie klientov so s 

podozrivou, alebo potvrdenou 

COVID-19 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu ktoré zahŕňajú 

aj: 

 Chirurgické/ochranné rúško  

 Ochranný plášť 

 Rukavice 

 Ochrana očí (okuliare/štít) 

Zariadenie 

dlhodobej 

starostlivosti 

Zdravotnícky 

pracovníci 

Poskytovanie priamej starostlivosti 

rezidentom s podozrivou, alebo 

potvrdenou COVID-19, vrátane 

odberov/ sterov 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu ktoré zahŕňajú 

aj:  

 Chirurgické/ochranné rúško  

 Ochranný plášť 

 Rukavice 

 Ochrana očí (okuliare/štít) 

Poskytovanie CPAP, alebo otvorené 

odsávanie rezidentom s podozrivou, 

alebo potvrdenou COVID-19 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu s použitím 

respirátora N95 pri poskytovaní CPAP 

 Realizácia v jednoposteľovej izbe 

 Počet ľudí v izbe pri zákroku obmedziť na minimum 

Ostatný personál Pri vstupe do izby rezidenta s 

podozrivou, alebo potvrdenou 

COVID-19 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu ktoré zahŕňajú 

aj:  

 Chirurgické/ochranné rúško  

 Ochranný plášť 

 Rukavice 

 Ochrana očí (okuliare/štít) 

 Administratívne 

priestory 

Administratívne činnosti , ktoré 

nezahŕňajú kontakt s rezidentmi s 

podozrivou, alebo potvrdenou 

COVID-19 

 Ochranné rúško 

 Návštevy   Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu, ktoré 

zahŕňajú aj:  

 Chirurgické/ochranné rúško  

 Ochranný plášť 

 Rukavice 

 Ochrana očí (okuliare/štít) 

 

 



 

 

 



 

 

 


