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IČO: 45 732 281

Plán riešenia krízovej situácie
v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

príp. iných  prenosných ochorení
v zariadení pre seniorov

Účelom je preukázať pripravenosť poskytovateľa na zvládnutie krízovej situácie a zabezpečiť
informovanosť zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a blízke osoby o
opatreniach prijatých na riešenie krízovej situácie.

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: HUBERTUS n.o.
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A/PREVENTÍVNA fáza

A/1. Účel a záväznosť krízového plánu
Tento dokument je súbor postupov, opatrení a zásad pri vyhlásení krízového stavu, bol vytvorený za
účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou
výskytom ochorenia COVID - 19 počas jeho trvania, avšak vzhľadom na svoj obsah a popísané činnosti
môže byť použitý aj v ostatných mimoriadnych situáciách zapríčinených šírením a vznikom iných
prenosných ochorení. V prípade vypuknutia pandémie nebezpečného prenosného ochorenia sú tieto
pracovné postupy nadriadené štandardným postupom.
Tento krízový plán je záväzný pre všetkých zamestnancov ZPS.

Základné informácie (spôsob prenosu ochorenia, zásady ochrany pred vírusom, dĺžka inkubačnej doby,
prejavy ochorenia, liečba a úmrtnosť, odporúčané materiálne vybavenie) je popísané v prílohe č. 5 –
usmernenie hlavného hygienika SR.

A/2. Krízový štáb
Vedenie ZPS určilo interný krízový štáb pre prípad vzniku karantény v zariadení a iných krízových
udalostí. Nakoľko máme dve ZPS členovia krízového štábu – hlavná sestra bude v čase karantény
prítomná v zariadení v Trenčianskych Tepliciach, zástupkyňa hlavnej sestry bude v čase karantény
prítomná v ZPS Púchov. Ďalší traja členovia krízového štábu budú zabezpečovať činnosť z vonkajšieho
prostredia.
Zoznam členov krízového štábu je v prílohe č. 1 (z dôvodu nariadení GDPR nezverejňujeme, zoznam je
k dispozícií v ZPS).

Krízový štáb je určený od: 17.09.2021
účinný od času vyhlásenia karantény do času pominutia mimoriadnej situácie.

Členovia krízového štábu písomným súhlasom potvrdili ochotu zostať v čase ochorenia v práci 24 hodín
denne 14 dní v týždni.

V prípade neprítomnosti vedúceho IKT v plnom rozsahu zastupuje zástupkyňa vedúceho IKT. V prípade
neprítomnosti ostatných členov krízového štábu, ich zástupcu ako aj rozsah zastupovania určí vedúci
krízového štábu, resp. jeho zástupkyňa.

KOORDINAČNÁ ZLOŽKA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU:
operujú počas krízy mimo budovy a zabezpečujú koordináciu, komunikáciu a zásobovanie oboch
prevádzok, v prípade ochoty s intervenčnými OOP vstupuje do budovy na vizity aj počas karantény.
Zoznam členov koordinačnej zložky je v prílohe č. 1 (z dôvodu nariadení GDPR nezverejňujeme,
zoznam je k dispozícií v ZPS).

A/3. Krízový riadiaci tím
Krízový riadiaci tím bol uvedený do činnosti od 17.09.2021, rieši aktuálnu situáciu v ZPS a vyhodnocuje
preventívne opatrenia, rieši nákup OOPP, dezinfekčných prostriedkov, denný monitoring situácie v SR
a vedie diskusiu o účinkoch navrhnutých opatrení, o rizikových oblastiach a úlohách, ktoré zabezpečia
bezpečnosť klientov, zamestnancov a zabezpečuje komunikáciu s rodinnými príslušníkmi a
verejnosťou.
Členovia krízového riadiaceho tímu sú totožní s členmi krízového štábu.
Ukončenie činnosti sa predpokladá po zrušení núdzového stavu a opatrení hospodárskej mobilizácie.

A/4. Zamestnanci v čase karantény
Zariadenia sú pripravené v čase karantény na zaistenie prevádzky na dobu 14 dní, sú určené dve skupiny
(krízový tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v čase karantény) pre každé zariadenie podľa
oddelení, taktiež sú určení zamestnanci zázemia.
Zoznam zamestnancov je v prílohe č. 2 (z dôvodu nariadení GDPR nezverejňujeme, zoznam je
k dispozícií v ZPS).
V prílohe č. 2 je meno a priezvisko, pozícia, telefón, oddelenie, kompetencie, určené ubytovanie, časový
rozsah, vybavenie zo strany zariadenia a súkromné vybavenie.
Zamestnanci boli oboznámení o zaradení do tímov, k dispozícií je písomný súhlas zamestnancov.
Všetci zamestnanci používajú v prevádzke nariadené OOPP.
Zamestnanci sú povinní nosiť rúška, chrániť sa aj mimo prevádzky a hlásiť možné ohrozenie, prípadne
kontakt s osobou s príznakmi COVID 19.
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A/5. Karanténa klienti
V prípade karantény sú určené priestory pre klientov na 1 NP (izba č. 102 v Púchove a č. 302
v Trenčianskych Tepliciach. Pri masívnejšom výskyte sa klienti v karanténe sústredia na jedno poschodie
a uzatvoria ako jedno oddelenie.
Noví prijímatelia napr. z nemocnice v čase karantény budú prijímaní len po preukázaní sa negatívnym
testom na Covid – 19 a to do karanténnej izby, kde budú 14 dní od príchodu a jedlo budú dostávať
v jednorazových riadoch, ktoré sa po použití budú vyhadzovať. Ich šatstvo bude prané v samostatnej
práčke.

A/6. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe
určenie priestorov, kde budú môcť oddychovať zamestnanci, ktorí pracujú s klientmi v karanténe –
jedáleň I NP, izba sestier I NP.

✔ jedáleň  6 osôb
✔ izba sestier 2 osoby

Vybavenie miestností pre odpočinok v prípade karantény bude podľa prílohy č. 2.

A/7. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo priestorov
karantény

✔ kancelária riaditeľa

V uvedenej miestnosti sa v prípade karantény zabezpečia nevyužité postele zo skladu, zamestnanci
budú mať vybavenie pre odpočinok (posteľ, matrac, lôžkoviny) a budú mať zabezpečené OOPP. Je
dôležité, aby si každý zamestnanec pre tento účel vopred pripravil individuálne vybavenie - lieky,
hygienické potreby, ošatenie na min. 14 dní, deku, knihy a iné veci osobnej potreby.

Tabuľka nutného materiálneho vybavenia
Základné ochranné pomôcky na 3 mesiace, intervenčné na 2 dni (v kríze dodá ŠHR).
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Opatrenia v preventívnej fáze

č. Opatrenia v preventívnej fáze  - úlohy Termín Zodpovednosť Splnené
1. Informačné stretnutie s prijímateľmi 17.- 26.9. Sociálne prac.
2. Školenie zamestnanci – použitie ochranných prostr. 20- 26.9. Riaditeľ
3. Pokyn o zvýšení dezinfekcie s prostriedkami

obsahujúcimi minimálne 60% Etanolu, pravidelné
žiarenie germicídnymi žiaričmi + tabuľky na úsekoch
a pravidelné vetranie. Spoločné uteráky sú
vymenené za papierové utierky.

od 17.9.
do

odvolania

Vedúca sestra áno

4. Vyhlásenie zákazu návštev + oznam príbuzným a na
vstupoch, prísne opatrenia voči dodávateľom, ktorý
nevstúpia do zariadenia – tovar pred dverami

ihneď po
vyhlásení
karantény

Riaditeľ a vedúca
kuchyne, soc.
pracovníčky

5. Zrušenie skupinových aktivít, nanajvýš po 3 osobách
+ sociálna/ všetci rúška

ihneď po
vyhlásení
karantény

Sociálne prac.

6. Používať intenzívnejšie germicídny žiarič, ktorý sa dá
používať aj v prítomnosti ľudí

od 17.9. do
odvolania

Riaditeľ áno

7. Zabezpečenie a odovzdanie látkových alebo
jednorazových rúšok pre každého zamestnanca 2
kusy na jednu 8 h zmenu/zamestnanec – po 4 h.
výmena. Zabezpečenie a odovzdanie látkových rúšok
 po 2 kusy pre každého prijímateľa.
Poučenie o zaobchádzaní, praní, dezinfekcií
a poučenie prijímateľov o situácií kedy treba rúška
používať. Podľa Covid automatu zameniť minimálne
za FFP2 rúška.

ihneď po
vyhlásení
karantény

Riaditeľ a vedúca
sestra
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8. Zabezpečenie karanténnych izieb pre nových
prijímateľov, zabezpečenie jednej izolačnej izby pre
príznakového klienta a  infekčnej miestnosti
(z izolačnej je  infekčná)

Od 17.9. do
odvolania

Riaditeľ, hlavná
sestra, zástupca
hl. sestry, sociálne
pracovníčky

áno

9. Zabezpečenie ochranných okuliarov minimálne 6
kusov na prevádzku. Zabezpečenie ochranných
odevov (aj s pokrývkou hlavy), návlekov na topánky
minimálne 10 kusov na prevádzku a ochranných
štítov 10 kusov.

Do 17.9 Riaditeľ áno

10. Zabezpečenie jednorazového riadu do zásoby pre
novoprijatých klientov v prijímacej izbe a infekčných
prijímateľov v čase intervenčnej fázy.

Do 17.9 Vedúca kuchyne áno

11. Zabezpečenie respirátorov FFP2 (KN95) minimálne
10 kusov na prevádzku a FFP3 minimálne 5 kusov na
prevádzku. Ide o zásobu na prvý deň – v prípade krízy
zo ŠHR.

Do 17.9. Riaditeľ áno

12. Všetkým zamestnancom sa 2 x denne meria teplota
(ráno a poobede) a zapisuje sa do samostatného
zošita. V prípade zvýšenej teploty je zamestnanec
okamžite poslaný domov a dostane informácie
o sledovaní svojho stavu, o telefonáte lekárovi
a o postupe, čo má robiť v prípade ďalších príznakov
na Covid 19. Hl. sestra kontaktuje lekára prac. služby.

Od 20.9. do
odvolania

Vedúca sestra áno

13. Zvýšenie kontroly zdravotného stavu prijímateľov
a hlásenie zmien. Každodenné meranie teploty 2 x
ráno a večer všetkým a zapisovanie do špeciálneho
zošita a tiež zaznamenávanie sledovania ďalších
príznakov a príjmu tekutín prijímateľov
a zaznamenávanie do tabuľky. V prípade príznakov
na Covid 19 postupovať podľa pokynov zml. lekára.

Od 20.9. do
odvolania

Vedúca sestra áno

14. Informácia na www.hubertusno.sk príbuzným
o opatreniach – zverejnenie na internete

Do 26.9. Riaditeľ áno

15. Pravidelné testovanie Antigen testom 1 x týždenne
všetkých prijímateľov soc. služby a zamestnancov
ZPS. Očkovaných aj neočkovaných. Evidencia
povinná.

Od 20.9. do
odvolania

Vedúca sestra

16. Riadiť sa aktuálnymi pokynmi podľa zásad
protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta
– Covid automat vydaného ÚVZ.

Od 17.9. Riaditeľ, hlavná
sestra, zástupca
hl. sestry, sociálne
pracovníčky

áno

B/ PRÍPRAVNÁ fáza

Osoba ktorá sleduje nové informácie z Ústredného krízového štábu, z MPSVR SR, od HH SR, z krajov
a okresov, ako aj z médií je riaditeľ zariadenia. On jediný je určený aj na komunikáciu s verejnosťou
a médiami počas intervenčnej fázy.

Osobou zodpovednou za komunikáciu s príbuznými ohľadom zdravotného stavu je vedúca sestra,
sociálneho stavu sociálna pracovníčka.

č. Prípravné opatrenia na krízu - úlohy Termín Zodpovednosť Splnené
1. Vytvorenie menného zoznamu 2 KT do karantény

(intervenčná fáza), vrátane vedenia KŠ za prevádzku
do 20.9. Vedúca sestra

2. Zoznam úkonov opatrovateľsko – ošetrovateľského
úseku, ktoré sa počas karantény robiť nebudú
a ktoré sa robiť určite musia.

do 20.9. Vedúca sestra

3. Zoznam úkonov sociálneho úseku, ktoré sa počas
karantény  robiť nebudú a ktoré sa robiť musia.

do 20.9. Sociálne
pracovníčky
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4. Vypracovanie krízového jedálnička na 14 dní
z trvanlivých potravín, pre prípad, že by prestalo
fungovať zásobovanie potravinami a zoznam na
nákup trvanlivých potravín pre takýto jedálniček.

do 20.9. Vedúca kuchyne

5. Zabezpečenie liekov na predpis na 1 mesiac,
zabezpečenie inko pomôcok na 14 dní, predpisy
a predpríprava v sklade dodávateľa na 1  mesiac,
zabezpečenie ženskej hygieny pre zamestnankyne
na 14 dní na dobu karantény

ihneď po
vyhlásení
karantény

Riaditeľ
v spolupráci
s vedúcou
sestrou, lekárom
a dodávateľom

6. Zabezpečenie hygienických, dezinfekčných
a ochranných pomôcok na intervenčnú fázu
karantény a odloženie v sklade na samostatné
miesto. Naplánovanie nutných množstiev položiek
na týždeň aj pre preventívnu fázu aj pre krízovú fázu.

do 20.9. Riaditeľ áno

7. Zabezpečenie vriec na infekčný odpad, telefónne
číslo na odvoz a určenie miesta skladovania

do 20.9. Riaditeľ áno

8. Zabezpečenie dostatku vriec na bežný odpad
a určenie miesta na  odkladanie, ak by došlo
k výpadku technických služieb.

Do 20.9. Riaditeĺ áno

9. Určenie miesta na pozostatky, ak by došlo
k celoštátnej kríze a k výpadku pohrebných služieb.

Do 20.9. Riaditeľ áno

10. Zabezpečenie hotovosti do pokladne v prípade
karantény s označením KARANTÉNA vo výške 1000
EUR

Do 20.9. Riaditeľ a
ekonómka

áno

11. Vypracovanie zoznamu vybavenia, ktoré si so sebou
prinesú členovia vedenia KŠ a KT na dobu karantény,
(osobné šatstvo, osobné lieky, kozmetika, nabíjačka
na telefón, kniha...)

Do 20.9. Riaditeľ áno

12. Všetkým zamestnancom sa v prípade karantény  2x
denne/ rána a poobede meria teplota a zapisuje sa
do samostatného zošita. Každodenné meranie
teploty všetkým prijímateľom 2 x denne ráno a večer
a tiež zaznamenávanie sledovania ďalších príznakov
a príjmu tekutín prijímateľov a zaznamenávanie do
tabuľky. V prípade príznakov na Covid 19 postupovať
podľa pokynov zmluvného lekára.

ihneď po
vyhlásení
karantény

Vedúca sestra

13. Príprava vybavenia spální pre personál v karanténe,
tak aby sa nemiešal personál opatrujúci infikovaných
s tými, ktorí sa starajú o neinfikovaných a aby
personál kuchyne mal samostatnú miestnosť na
spálňu. Príprava oddychovej miestnosti s TV pre tím,
ktorý v čase karantény nie je v službe („spálňa“)

ihneď po
vyhlásení
karantény

Riaditeľ

14. Vypracovanie plánu rozdelenia budovy na
karanténnu a nekaranténnu časť, označenie
schodísk infekčnej a čistej cesty, infekčných a čistých
sociálnych zariadení a kúpeľní.

Do 26.9. Riaditeľ

15. Vypracovanie Intervenčného krízového plánu na
obdobie karantény aj zoznam zamestnancov podľa
tímov. Overenie krízových liniek okrem 112 a ich
umiestnenie na viditeľnom mieste v prevádzke.

Do 20.9. Riaditeľ áno

C) INTERVENČNÁ fáza – Krízový plán počas karantény zariadenia

V prípade, že infikovaní prijímatelia nie sú prevezení hneď do nemocnice nastáva „Karanténa
infikovaného“ (infikovaných). Vedenie ZPS môže rozhodnúť aj o Karanténe celého zariadenia a KŠ
zabezpečí plnenie úloh.

C/1. Práca s klientmi a zaistenie vecí v prípade karantény – postup pri výskyte
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▪ zaisťuje sa iba základná podpora – pomoc pri hygiene, strava, upratovanie, pranie. Zápis sa robí
1x denne a zapisujú sa najdôležitejšie informácie. Klienti sú najmä na izbách (počúvanie hudby,
pozeranie TV)

▪ službukonajúce opatrovateľky (1. tím) urobia hygienu prijímateľom podľa rozpisu, zároveň im
prinesú stravu a službukonajúca sestra im podá lieky v ich obytných miestnostiach

▪ strava sa podáva v obytných miestnostiach
▪ upratovanie - podľa potreby okrem pravidelnej dezinfekcie
▪ pranie - podľa potreby
▪ 2 x denne sa každému prijímateľovi meria teplota (ráno a večer)
▪ skríning zamestnancov musí zahŕňať dvakrát denne (na začiatku a na konci zmeny) skríning

symptómov vrátane kontroly teploty.
▪ počas karantény je úplný zákaz návštev a opustenia zariadenia, napr. k príbuzným
▪ informácie príbuzným sa podávajú telefonicky
▪ dodržiavajú sa preventívne opatrenia na prevenciu ochorenia
▪ každý zamestnanec svoj odev po skončení služby dá oprať do práčovne
▪ denne sa dezinfikujú kľučky, madlá, vypínače, tlačidlá, povrchové plochy, ovládače TV
▪ denne sa priestory dezinfikujú germicídnymi žiaričmi podľa potreby
▪ každý deň sa spoločné priestory a hygienické miestnosti dezinfikujú dezinfekčným

prostriedkom
▪ všetci zamestnanci majú v mobilnom telefóne čísla na riaditeľa/zástupcu/vedúcich pracovníkov
▪ sociálni pracovníci budú mať za úlohu upokojovať situáciu, komunikovať s prijímateľmi aj s

príbuznými cez telefón a eliminovať vznikajúce napätie
▪ prípade, že je potrebné odborné vyšetrenie, odborný zákrok, operácia, vyžiada si hlavná sestra

stanovisko príslušného lekára, alebo nemocnice k danému prípadu. Stanovisko je potrebné
získať písomne (mailom)

▪ akútne stavy klientov aj naďalej riešiť prostredníctvom RZP. Všetky pokyny RZP je nutné
zaznamenať a uložiť do príslušnej dokumentácie

C/2.  Zistenie príznakov a postup

❖ Ak zamestnanec pri vykonávaní merania teploty a pri kontrolu zdravotného stavu, zistí príznaky
Covid 19, stav konzultuje s hlavnou sestrou (zástupkyňou hl. sestry), tá s  lekárom zariadenia,
alebo s RÚVZ a informuje riaditeľa.

❖ Hlavná sestra a vedenie zariadenia zabezpečia testovanie príznakového prijímateľa cez RÚVZ.
❖ Hlavná sestra (zástupkyňa) zabezpečí izoláciu daného prijímateľa, vytvorí záznam o udalosti

a informuje o tom celý službukonajúci tím aj následný tím, ktorý príde do služby.
❖ Prijímateľa poučí o situácii a aj jemu odovzdá ochranné pomôcky (ak je schopný ich používať).

C/3. Zabezpečenie izolácie príznakového prijímateľa (zodpovedá hlavná sestra al. zástupkyňa)

❖ Zabezpečenie miestnosti označením IZOLAČNÁ IZBA.
❖ Určení zamestnanci vstupujú do izby už iba v intervenčných ochranných pomôckach

(v okuliaroch, s rúškom - prípadne respirátorom a so štítom, v ochrannom obleku (chránená
hlava), návlekmi na topánkach a s rukavicami).

C/4. Reprofilizácia lôžok

✔ Pre reprofilizované lôžka sú vyčlenené priestory v ktorých je vylúčený kontakt pacientov
hospitalizovaných pre Covid 19, s osobami hospitalizovanými pre iné ochorenia.

✔ V prípade karantény sú určené priestory pre klientov na 1 NP (izba č. 102 v Púchove a č. 302
v Trenčianskych Tepliciach. Pri masívnejšom výskyte sa klienti v karanténe sústredia na jedno
poschodie a označia a uzatvoria ako jedno oddelenie.

✔ V prípade masívneho ochorenia na Covid 19 sa uzatvorí celé ZPS a zamestnanci sa ubytujú
v zariadení.

C/5. Pracovné postupy
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❖ Denne sa dezinfikuje izba aj predmety (striedavo: raz prostriedkom z chlóru 500 mg/1 l vody
a po pár hodinách s obsahom etanolu min. 60%), 3 x denne sa púšťa germicídny žiarič
použiteľný v prítomnosti ľudí.

❖ Miestnosť je pravidelne vetraná, upratovanie zabezpečujú pracovníci, ktorí sa o prijímateľa
starajú (nie upratovačka, ktorá upratuje neinfikované izby).

❖ Pred vstup do miestnosti umiestniť uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vrecom
(na odhadzovanie jednorazových ochranných pomôcok).

❖ Pred vstup do miestnosti umiestniť nádobu s dezinfekčnou tekutinou na dezinfekciu okuliarov
(prípadne látkového rúška).

❖ Pripraví sa zoznam zamestnancov z KT, ktorí boli v kontakte s prijímateľom, podozrivým na
nákazu Covid 19. Tí budú prioritne určení na starostlivosť o možného infikovaného  prijímateľa.

❖ Pridelia sa  určené intervenčné OOPP a dezinfekcia.
❖ Podľa inštrukcií lekára zamestnanci naďalej sledujú zdravotný stav, sledujú životné funkcie.

Podávajú lieky a teplé nápoje, stravu v jednorazových riadoch.
❖ Zamestnanci 2 x denne monitorujú aj svoju vlastnú teplotu.

C/6. Vstup a komunikácia zamestnanca v prípade potvrdenej nákazy Covid 19 u daného prijímateľa,
v prípade, že prijímateľ nie je odvezený do nemocnice a zostáva v zariadení.

❖ vedúci KŠ zabezpečí izbu novým označením INFEKČNÁ IZBA.
❖ starostlivosť realizujú určení zamestnanci naďalej podľa C/5.
❖ na RÚVZ sú nahlásené všetky osoby, ktoré s prijímateľom, ktorý má potvrdený Covid 19 prišli do

kontaktu.

C/7. V prípade, že je prijímateľ s podozrením na Covid 19, alebo s potvrdeným Covid 19 prevezený do
zdravotníckeho zariadenia.

❖ hlavná sestra zabezpečí dezinfekciu celej miestnosti germicídnym žiaričom, dezinfekčnými
prostriedkami a zabezpečí výmenu bielizne a pranie použitej posteľnej bielizne a viac krát
použiteľných  intervenčných pomôckach vo vopred vyhradenej práčke.

C/8. Organizácia  plánovanie a informovanosť

❖ koordinátor KŠ a vedúci KŠ zvolajú všetkých členov KT do zariadenia.
❖ krízový štáb má pravidelne stretnutia a operatívne reaguje na situáciu, je v dennom kontakte

s koordinátorom KŠ – ktorý je mimo ZSS. Udržuje kontakt s ÚKŠ a postupuje podľa pokynov
RÚVZ a ÚKŠ. Udržuje kontakt s orgánmi štátnej správy a ak treba, prostredníctvom
koordinátora KŠ vydáva tlačové správy. Určí pracovníka v zariadení, ktorý bude pri krízovej
telefonickej linke a bude 3 hodiny denne k dispozícii pre prijímateľov, ale aj pre príbuzných
(určená sociálna pracovníčka). Čas kedy je tento  pracovník  k dispozícii bude na webe.

❖ koordinátor KŠ monitoruje situáciu v SR a sleduje správy ÚKŠ,  médií a štátnej správy a denne
ich posiela vedeniu KŠ v karanténe. Z každého zasadnutia KŠ v zariadení dostanú určené
informácie zamestnanci aj prijímatelia.

C/9. Organizácia na opatrovateľsko - ošetrovateľskom úseku.

❖ do služby sú povolaní všetci zamestnanci, ktorí sú v zozname ako Krízový tím a to aj s
osobnou výbavou a všetci členovia vedenia krízového štábu. Vedúci KŠ ich informuje
o karanténe 14 dní a o spustení Intervenčnej fázy – KARANTÉNY celého zariadenia. Je zastavený
príjem nových klientov, o čom je informovaná Štátna správa a samospráva. Vedenie KŠ
zabezpečí realizáciu hygienických exteriérových označení ako aj označení v budove (čistá
a infekčná cesta, alebo rozdelenie na Covid zóny 1. 2. 3.) a ďalších opatrení. Určená osoba
informuje  personál a prijímateľov  o miestach, kde nesmú vstupovať.

❖ vedúca sestra vylosuje z 2 tímov tých pracovníkov, ktorí budú mať na starosti zabezpečenie
prijímateľov s nákazou a vyčlení im špecializované OOPP (losovanie nie je nutné, ak pracovníkov
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určilo to, že boli v kontakte s infikovaným/mi a nemajú príznaky a zdravotný problém – do
urobenia testu na Covid- 19).

❖ starostlivosť o prijímateľov je minimalizovaná na úkony zo zoznamov, v ktorých sú zredukované
činnosti v opatrovateľsko -  ošetrovateľskej  a sociálnej starostlivosti.

❖ je zabezpečené spojenie so zdravotníckym zariadením a zastavene sú výjazdy prijímateľov
k lekárom, s výnimkou intervencie RZP, ktorá musí byť vopred upovedomená, že ide do
zariadenia s výskytom Covid – 19.

❖ ak treba zvyšovať počet infekčných izieb, vedenie KŠ realizuje zlučovanie priestorov (z
jednolôžkových dvojlôžkové, atď.) a zvyšuje počet pracovníkov v tej skupine oboch KT, ktorí
pracujú s infikovanými prijímateľmi (výber sa dopĺňa losovaním).

C/10. Organizácia obslužný úsek

❖ je zabezpečené nevyhnutné upratovanie, pranie bielizne a šatstva (plán prania).
❖ je zabezpečené nevyhnutné zásobovanie potravinami, ak nie je možné, vedenie KŠ rozhodne

o zabezpečení krízového jedálnička s využitím na to vopred určených zásob.
❖ sú vytvorené spálne pre personál podľa plánov.
❖ vedúci KŠ sleduje denne zásoby potravín, dezinfekcie a ochranných pomôcok. V prípade

nedostatku kontaktuje Koordinátora KŠ a požiada o zabezpečenie.
❖ v Intervenčnej fáze sa raňajky, obedy aj večere podávajú na izbách.
❖ infikovaným prijímateľom sa raňajky, obedy a večere podávajú v jednorazových riadoch

a s jednorazovým príborom, ktoré sa po použití vyhadzujú.
❖ v  tejto fáze nielen zamestnanci nepretržite, ale aj neinfikovaní prijímatelia nosia rúška, ak idú do

záhrady, či prechádzajú spoločným priestorom. Infikovaní prijímatelia nesmú z izieb vychádzať.
❖ nevykonávajú sa v interiéroch už ani aktivity o 4-roch osobách. Iba povolené (nutné)

individuálne návštevy v izbách neinfikovaných prijímateľov a prechádzky v záhrade.
❖ naďalej sa vykonávajú všetky doterajšie pokyny o dezinfekcii a špeciálne sa dodržuje postup pri

starostlivosti o infikovaných prijímateľov a  infikovaná a čistá zóna.

C/11. Organizácia starostlivosti o zamestnancov

✔ hlavná sestra (zástupkyňa) starostlivo stráži nemiešanie tímov a nemiešanie zamestnancov,
ktorí sa starajú o infikovaného prijímateľa (prijímateľov) s tými, ktorí sa starajú o neinfikovaných
a kontroluje dodržiavanie infikovanej a čistej cesty.

✔ každý deň pred a po službe vykonáva meranie teploty všetkých zamestnancov.
✔ pravidelne im prideľuje a kontroluje dostatok ochranných a intervenčných ochranných

pomôcok.
✔ riaditeľ ako vedúci KŠ je oporou zamestnancom, posmeľuje ich a snaží sa vytvoriť v zariadení

podľa možností príjemnú atmosféru. V prípade potreby zabezpečí zamestnancom psychológa
po telefóne, umožní častejšie fajčiarske prestávky a povolí viac prestávok na telefonický kontakt
zamestnancov s rodinou.

C/12. Miesto obliekania OOPP

Čisté OOPP sa obliekajú ešte v čistej zóne kde je krabica s rukavicami, tiež dezinfekcia a ostatné nové
intervenčné OOPP, a dezinfikované okuliare, alebo štíty a umiestnenie zrkadla – pre kontrolu
bezpečného nasadenia si OOPP. Ak sa zamestnanec omylom dotkne prednej časti respirátora, musí si
hneď dezinfikovať ruky.

C/13. Vybavenie infekčnej izby

✔ potreby pre starostlivosť klienta (inkontinenčné pomôcky, obväzy...).
✔ odstrániť z izby záclony, závesy, výzdobu, stoličky – nechať len nutné vybavenia ktoré sa dá

dezinfikovať.
✔ zdravotnícke pomôcky (teplomery, tlakomer – vyčlenené iba pre infekčnú zónu (po použití vždy

dezinfikovať).
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✔ klient má minimum vecí.
✔ pravidelne vetrať miestnosť.

C/14. Pomôcky, vybavenie, hotovosť

Potrebné pomôcky, lieky, rúška, posteľná bielizeň, deky a pod.  v prípade potreby zabezpečujú členovia
krízového štábu.

C/15. OOPP v čase karantény

Cieľom OOPP je zabrániť kontaktu kvapôčkovej infekcie so sliznicami oka, nosa, hrdla alebo rany.

Pri karanténe sú zamestnancom k dispozícii OOPP:

✔ respirátor FFP2/FFP3,
✔ ochranné rúško (jednorazové, bavlnené),
✔ ochranné okuliare, štít
✔ jednorazové rukavice,
✔ návleky na nohy,
✔ jednorazová šatka,
✔ ochranný oblek.

Uvedené OOPP používajú zamestnanci, ktorí ošetrujú prijímateľov umiestnených v karanténe alebo
infekčnom oddelení a zamestnanci vykonávajúci upratovanie v týchto priestoroch, zamestnanci v
práčovni a všetci zamestnanci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s chorými alebo
podozrivými z ochorenia COVID-19.

RÚŠKA

správne nasadenie:
- pred nasadením si umyť a dezinfikovať ruky
- zvonka riasenie smerom dole
- nedotýkať sa prednej časti (iba gumičiek či šnúrok)
- zatiahnuť, aby boli čo najmenšie medzery od tváre

Jednorazové rúško / maximálne 3-4 hodiny (alebo do zvlhnutia)

- chráni okolie, menej

Látkové rúško / výmena po 4 hodinách (2 kusy na jednu pracovnú zmenu)

- zber do samostatného koša
- prať na 90 stupňov C dezinfekčných práškom (alebo zaliať vriacou vodou a potom prať na 60

stupňov C)  a žehliť za vlhka suchou žehličkou bez pary

RESPIRÁTORY

správne nasadenie:
- tak aby ste necítili prúdenie vzduchu z bokov

Respirátor FFP3  (účinnosť 98%)

Respirátor FFP2  (účinnosť 95%)

- NR znamená jednorazové použitie
- R znamená opakované použitie (možnosť dezinfekcie)
- respirátor bez ventilu chráni nositeľa aj okolie
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- respirátor s ventilom nechráni okolie pred infekčným nositeľom (cez respirátor s ventilom je
nutné mať rúško, ak chcete chrániť aj okolie a nielen seba pred okolím)

- je možné použiť rovnaký respirátor na klientov v rovnakej zóne, ak nie je znečistený, alebo
poškodený

Ochranný odev a OOPP obliekať v tomto poradí:

pred oblečením ochranných prostriedkov je potrebné umyť a vydezinfikovať si ruky

1. jeden pár rukavíc (manžeta ochranného plášťa musí zakrývať manžetu ochrannej rukavice)
2. celotelový ochranný oblek
3. návleky na obuv (návleky fixujeme o overal pomocou šnúrok alebo gúm na návlekoch)
4. respirátor FFP2 / FFP3 (nasádzať podľa návodu výrobcu)
5. ochranné okuliare / ochranný štít (okuliare si nasaďte ponad tvár a oči, bez priameho kontaktu s
tvárou

alebo očami)
6. pokrývka hlavy – kapucňa, šatka (po nasadení kapucňu dotiahnuť)
7. ochranný plášť
8. druhý pár rukavíc (manžeta ochrannej rukavice musí zakrývať manžetu ochranného plášťa)

Zamestnanec vstupuje do karanténnej zóny už s oblečenými a nasadenými OOPP

Pri vyzliekaní treba dodržiavať systematický postup v tomto poradí:

Pred každým vyzliekaním si dezinfikujte rukavice
1. návleky na obuv
2. prvé rukavice
3. rozzipsovať ochranný overal/plášť
4. zložiť pokrývku hlavy
5. zložiť ochranné okuliare
6. vyzliecť overal/plášť čo najopatrnejšie, dotýkať sa len vnútornej strany, rolovaním vyzliecť celý
7. zložiť respirátor – odkladá sa vždy až po opustení pracoviska, po zložení všetkých OOPP v bezpečnom

priestore
8. zložiť druhé rukavice
9. všetky OOPP treba odstrániť/znehodnotiť ako zdravotnícky odpad – umiestniť ich do určenej
označenej

nádoby

Po vyzlečení OOPP si zamestnanec dezinfikuje ruky predpísaným dezinfekčným roztokom

Likvidácia jednorázových OOPP a dezinfekcia OOPP na opakované použitie

Jednorazové OOPP sú presunuté do spoločnej nádoby na kontaminovaný biologický odpad a
likvidované podľa nariadeného postupu likvidácie infekčného klinického odpadu, príloha č. 3
OOPP na opakované použitie sa dezinfikujú nasledovne:
✔ Ochranné okuliare sú umiestnené do dezinfekčného roztoku na určený čas potrebný na

dezinfekciu. Následne sú vybrané z roztoku, umyté pod tečúcou vodou a osušené.

C/16. Zaistenie stravy

Strava je rozvážaná, osoba, ktorá rozváža stravu je vybavená OOPP. Strava je rozvážaná pred izbu
prijímateľa na vozíku a následne je prenesená do izby prijímateľa bez vstupu vozíka do izby. Je zákaz
podávania jedla v jedálni, rozvoz na izby/prevádzky.

▪ v prípade, že kuchárky v ZPS Trenčianske Teplice budú v karanténe zaistíme dovoz stravy od
dodávateľa v Púchove

▪ prípadne sa osloví MÚ Púchov a MÚ Trenčianske Teplice
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C/17. Práčovňa

Personál nesmie vstupovať do priestoru práčovne, príjem a výdaj sa realizuje vo vyhradenom priestore –
zabezpečí p. .................... Iveta a p. ................. Erika.
Bielizeň určená na pranie dodávateľským spôsobom sa balí do plastových vriec a čo najtesnejšie uviaže.
Osobné veci klientov a zamestnancov sa perú na prevádzkach, prevoz a zber je možný iba do plastových
vriec.
Bielizeň prijímateľa, ktorý je potenciálne alebo potvrdene infekčný je zhromažďované do zaťahovacích
igelitových vriec, ktoré zamestnanec po uzatvorení označí menom prijímateľa. Následne ho odovzdá do
práčovne, kde s ním zamestnanci práčovne pracujú ako s infekčným materiálom. Bielizeň je namočená
do predpísaného dezinfekčného roztoku na určený čas, potom je vypraná a vyžehlená. Zamestnanec
následne bielizeň uloží prijímateľovi do izby.

C/18. Zaistenie komunikácie s okolím

✔ komunikáciu so zamestnancami na jednotlivých úsekoch zabezpečujú riadiaci zamestnanci,
ktorí sú zároveň členmi interného krízového tímu. Komunikácia prebieha formou osobnou,
telefonickou, mailovou, prostredníctvom informačných tabúl v interiéri prevádzky, v sesterni, vo
vstupnej hale a internými formami hlásení.

✔ komunikácia medzi členmi IKT je zabezpečovaná osobnou formou pri pravidelných
stretnutiach, telefonickou, mailovou.

✔ komunikácia s príbuznými a ostatnými zainteresovanými stranami a verejnosťou je
zabezpečovaná prostredníctvom sociálnych pracovníkov a to formou telefonickou v čase od
8:00 h do 15:00 h. Mená a telefónne čísla kontaktných osôb sú uverejnené na webovej stránke
zariadenia. Príbuzní prijímateľov sociálnych služieb budú o tejto možnosti informovaní aj
prostredníctvom SMS a mailovej komunikácie, ak poskytli kontaktné údaje.

✔ komunikáciu s médiami vedie výhradne riaditeľ, resp. ním poverený zamestnanec.

C/19. Zoznam dôležitých telefónnych čísel

▪ zoznam s telefónnymi číslami na  obvodného lekára má hl. sestra
▪ zoznam s telefónnymi číslami na rodinných príslušníkov má sociálny pracovník
▪ tel. čísla krízového štábu sú uvedené v prílohe č. 1
▪ Call centrá na Regionálne úrady verejného zdravotníctva: všeobecné: +421800221234

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

C/20. Dezinfekčný plán

Upratovanie a dezinfekciu priestorov a zariadení na osobnú hygienu zabezpečuje na každom oddelení
určený zamestnanec v OOPP.
Dezinfekcia a riedenie dezinf. prostriedkov musí byť podľa odporúčania výrobcu a návodu na použitie.
Dezinfekcia sa vykonáva vždy dvojfázovým postupom, to znamená, že všetky plochy a predmety, ktoré
sa budú dezinfikovať, sa najprv dôkladne zbavia zvyškov nečistôt – mechanicky sa očistia, a až potom sa
pristúpi k samotnému výkonu dezinfekcie.
Dezinfekcia bežných dotykových plôch v celej prevádzke (stolíky, držadlá a madlá, kľučky sa dezinfikujú
minimálne jedenkrát v dennej a jedenkrát v nočnej zmene).
Je nutné časté vetranie izieb a priestorov s pohybom a prítomnosťou ľudí.
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Dezinfekcia všetkých povrchov účelových zariadení, podláh, zariadení na osobnú hygienu (WC,
umývadlá, sprchy) sa vykonáva zásadne mokrou cestou – dezinfekčnými roztokmi.
Dezinfekčné prostriedky sú pravidelne kvôli rezistencii striedané.
Dezinfekčný roztok sa pripravuje čerstvý pre každú pracovnú zmenu rozpustením odmeraného
(odváženého) množstva dezinfekčného prostriedku vo vode čo najkratší čas pred použitím. Jeho
výmena sa vykonáva denne a podľa stupňa znečistenia biologickým materiálom.
Účinnosť dezinfekčného roztoku sa dosiahne zvýšením teploty vody, do ktorej sa dezinfekčný prípravok
riedi. Na zvýšenie účinnosti dezinfekčného prostriedku sa na riedenie používa:

▪ pri jódových prípravkoch voda o teplote 35°C,
▪ pri fenolových prípravkoch a organických amóniových zlúčeninách voda o teplote 50 až 60°C,
▪ pri aldehydových, chlórových prípravkoch a peroxozlúčeninách studená voda.

Pri predmetoch a plochách kontaminovaných krvou, hnisom, slinami alebo iným biologickým
materiálom v prípade ručnej mechanickej očisty predchádza dezinfekcia prostriedkom s
vírusinaktivačným účinkom.

Mobilný uzatvorený germicídny žiarič je používaný podľa špeciálneho režimu závisiaceho od ochorenia.
Germicídny žiarič sa používa pri odchode zamestnancov z karanténneho, infekčného oddelenia a
karanténnej ZOS (pri vyzliekaní kontaminovaného odevu a pri prezliekaní sa do čistého civilného odevu),
na dezinfekciu v priestoroch izieb infekčného oddelenia a karanténneho oddelenia – denne aspoň 40
minút v každej miestnosti. Po premiestnení prijímateľa do karanténnej alebo infekčnej zóny po
dezinfekcii sa miestnosť, kde bol prijímateľ umiestnený ošetrí germicídnym žiaričom aspoň po dobu 60
minút.

Pokyny pre zamestnancov - sú vyvesené na zdravotnom úseku.
▪ Každý zamestnanec musí mať pri vstupe do zariadenia aj po celý deň rúško na tvári
▪ Hneď po príchode do zariadenia vydezinfikovať ruky prípravkom umiestneným pri dverách
▪ Na každom oddelení a v každej kancelárii sú dostupné dezinfekčné tekuté mydlá a dezinfekčné

roztoky (Dezimax, Dezix, tekuté antibakteriálne mydlo)
▪ Na utieranie rúk sa nepoužíva uterák, ruky sa po umytí utierajú do jednorazových papierových

utierok, ktoré sa vyhadzujú do smetných košov
▪ Často používať dezinfekčné prostriedky a rukavice
▪ Sterilizovať oddelenia a chodby podľa potreby germicídnym žiaričom
▪ Aj počas víkendu zabezpečiť kompletnú dezinfekciu zariadenia

Vyšetrovňa denne:
- dezinfekčné umytie umývadiel vrátane sanitárnych obkladov (Savo, Sanytol, Oxychlorin)
- dezinfekčné umytie podlahy (Chloramin, Savo)
- dezinfekčné umytie miest častého dotyku - kľučky, vypínače (Chloramin, Sanytol, Dezix)

Lôžkové oddelenie denne:
- dezinfekčné umytie parapet Chloramin, Sanytol, Dezix, Oxychlorin)
- dezinfekčné umytie podlahovín (Chloramin, Savo)
- dezinfekčné čistenie kľučiek, vypínačov a dverí v miestach častého dotyku (Chloramin, Sanytol, Dezix)

Hygienické zariadenia denne:
- dezinfekčné umytie podlahovín (Chloramin, Savo)
- dezinfekčné umytie toaliet, umývadiel, obkladov a sprchových kútov (Bref, Domestos, Savo, Fixinela)

Spoločné priestory denne:
- dezinfekcia všetkých podláh na chodbách a schodoch (Chloramin, Savo)
- dezinfekčné čistenie madiel, klučiek na chodbách a schodoch (Chloramin, Sanytol, Dezix)
- dezinfekcia tlačidiel vo všetkých výťahoch (Sanytol, Dezix)

Dezinfekcia v práčovni:
- dezinfekcia pranej bielizne (dezinfekčný (Ariel, Havon Ultra)

C/21. Postup pri riešení infikovaného klienta

▪ postupuje sa podľa usmernení ÚVZ SR a hlavného hygienika SR, príp. prilohy č. 5
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▪ za vedenie dokumentácie zodpovedajú hl. sestra a jej zástupkyňa
▪ v izolačných miestnostiach 102 a 302  bude prebiehať karanténa pre 4 prijímateľov.
▪ miestnosti sú viditeľne označené na dverách.
▪ pred dverami budú zabezpečené uzatvárateľné nádoby na použité ochranné pomôcky.
▪ nádoby sa budú pravidelne dezinfikovať a vynášať do kontajnera na biologický odpad.
▪ prípravu materiálu a pracovných pomôcok budú zabezpečovať vybraní zamestnanci.
▪ za vedenie dokumentácie je zodpovedná službukonajúca sestra.
▪ pri zhoršení zdravotného stavu prijímateľa sa postupuje podľa inštrukcií lekára cez telefón.


