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, SARSCoV) 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, vypracoval a vydal

PLÁN KRÍZOVÝCH OPATRENÍ
(zhrnutie)
Tento plán krízových opatrení prináša zamestnancom a prijímateľom DSS „SLATINKA“
základné informácie o ochorení COVID-19, záväzné postupy, 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.
Plán krízových opatrení popisuje:
 Charakteristiku COVID-19
 Prevenciu šírenia COVID-19
 Opatrenia v prípade podozrenia výskytu COVID – 19
 Postup pri podozrení na ochorenie COVID – 19 u zamestnanca
 Postup pri podozrení na ochorenie COVID – 19 u prijímateľa sociálnej služby
 v pobytovej,
 ambulantnej,
 terénnej sociálnej službe
 Manipuláciu s odpadmi
 Manipuláciu s bielizňou
 Informačné a preventívne opatrenia
 krízový tím – členovia, kontaktovanie sa, denný monitoring vývoja situácie
 komunikácia – členovia krízového tímu, prijímatelia, rodinní príslušníci, BBSK,
RÚVZ, médiá
 informovanosť – zamestnanci, prijímatelia, rodinní príslušníci, BBSK, obvodný
lekár, RÚVZ, denné odovzdávanie informácií
 všeobecné opatrenia - dodržiavanie hygienických preventívnych opatrení, skríning
pozitívnej cestovateľskej anamnézy, denné monitorovanie zdravotného stavu
zamestnancov/prijímateľov, zákaz návštev, dočasné obmedzenie pohybu
prijímateľov mimo areálu prevádzok/rizikové plány, oboznamovať sa a dodržiavať
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vydané nariadenia, usmernenia, opatrenia, prijímanie nových prijímateľov,
komunikácia v prípade podozrenia na respiračnú infekciu, krízový/korona tím,
ochranné prostriedky a dezinfekčné pomôcky, zastihnuteľnosť na mobilných
telefónoch










Plán krízových opatrení v prípade karantény
 zahrňuje jednotlivé postupy- ako postupovať v prípade vyhlásenia karantény
Zoznam členov krízového tímu
Zoznam zamestnancov jednotlivých prevádzok DSS „SLATINKA“, ktorí budú
vykonávať krízovú službu/korona tím v prípade vyhlásenia karantény, vrátane
záložného tímu zamestnancov, ktorý obsahuje:
 názov prevádzky
 meno zamestnanca
 telefonický kontakt
 pracovná pozíciu
 písomný súhlas
 zabezpečenie vybavenia zo strany zariadenia
 osobné vybavenie
 striedanie zamestnancov
Karanténnu zónu v jednotlivých prevádzkach DSS
 v prípade potvrdenia nákazy PRESUNUTIE NAKAZENEJ OSOBY do
karanténnej zóny
 izolácia v určenej karanténnej izbe, alebo na izbách, v prípade vyhlásenia
karantény celej prevádzky, v PSB v domácnostiach, prípadne presun do
prevádzky Vidiná (všetky prevádzky)
Dezinfekčný a hygienický plán, ktorý obsahuje:
 dezinfekciu a hygienu ako súčasť prevencie
 dezinfekciu a hygienu v čase karantény
 zásady, zakladanie a skladanie tvárového rúška
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, vrátane monitorovania objektívnych príznakov
akútnej respiračnej infekcie zamestnancov
 sledovať akútnu respiračnú infekciu prijímateľa a jeho rodinných príslušníkov,
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), vrátane monitorovania príznakov akútnej respiračnej infekcie
prijímateľa a jeho rodinného príslušníka
 sledovať zdravotný stav prijímateľov, zisťovať cestovateľskú anamnézu ich
príbuzných (Útulok pre ženy s deťmi), vrátane monitorovania objektívnych
príznakov akútnej respiračnej infekcie prijímateľky a jej detí
 zisťovať cestovateľskú anamnézu prijímateľov DSS, ZPB a PSB, vrátane
monitorovania objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie
2






MANUÁL/KROKOVNÍK - v realizačnej fáze uvádza:
 ako postupovať v prípade podozrenia z nákazy COVID - 19
 dôležité telefónne čísla
Pandémia a opatrenia v zariadení/ Zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS
počas pandémie COVID-19 – obsahuje informácie týkajúce sa:
 nástupu klienta do zariadenia
 zotrvávanie klientov v zariadení počas pandémie
 ukončenie hospitalizácie klientov v zdravotníckom zariadení
 personálu
 hygienických a sociálnych – dištančných opatrení
 izolácie/expektácie
 kontroly šírenia COVID-19 - monitoring zdravotného stavu klientov, personálu
a osôb vstupujúcich do zariadenia
 epidemiologických vyšetrení a testovaní klientov a zamestnancov v prípade
rozšírenia infekcie do zariadenia
 klientov po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení
 manipulácie s odpadmi a bielizňou
Zhrnutie odporúčaní OOPP – usmernenie na používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov, vrátane:
 nasadenia osobných ochranných pomôcok
 odkladania a odstránenia ochranných pomôcok
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