
PRÍLOHA 1: TERMINOLÓGIA -  Definície z Verejného zdravotníctva  

 
Infekcia  

Vniknutie a vývin alebo rozmnožovanie infekčného agens v 

makroorganizme. Výsledkom infekcie môže byť klinicky zjavné (manifestné) ochorenie 

(typická a atypická infekcia) ako aj  

infekcia bez klinických príznakov (latentná a inaparentná infekcia). Prítomnosť živých 

mikroorganizmov na neživých predmetoch nie je infekcia, ale kontaminácia 

.  

Infektivita  

Vlastnosť biologického agensa, ktorá odráža relatívnu ľahkosť, s 

akou tento dokáže preniknúť a pomnožiť sa v hostiteľskom organizme. Patogény s vysokou 

infektivitou majú nízku infekčnú dávku a dokážu vyvolať ochorenie pri preniknutí malého 

počtu infekčných partikúl do organizmu. Infektivita nemá žiadny vzťah k 

inkubačnému času ak závažnosti vyvolaného ochorenia.  

 

Invazivita  

Schopnosť mikróbov prenikať do tkanív hostiteľa, množiť sa v 

nich asvojou prítomnosťou a produkciou svojich metabolitov poškodzovať vitálne funkcie 

makroorganizmu.  

 

Izolácia  

Oddelenie pacientov (klientov) postihnutých chorobou od ostatných 

ľudí, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu choroby na komunitu alebo zdravotných (sociálnych) 

pracovníkov.  

 

Karanténne opatrenia = karanténa  

Zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad.  

 

Kontakty  

Osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom, počas 

obdobia začínajúceho sa 24 hodín pred prejavením sa príznakov.  

 

Kontakty možno rozdeliť do dvoch skupín:  

a) 

Kontakty vdomácnosti a osoby, ktoré boli v 

priamom kontakte s prípadom, kontakty s infekčným materiálom;  

b) 

Osoby, ktoré strávili istý čas v tom istom priestore alebo mali spoločný klimatizačný systém, 

ako postihnuté prípady. 

  

Nosič  

Človek alebo zviera bez klinických príznakov ochorenia, ktorý vo svojich tkanivách 

prechováva a vylučuje infekčný agens a je potenciálnym zdrojom nákazy pre vnímavého 

hostiteľa. Nosičstvo môže existovať v priebehu inaparentnej infekcie (zdravý, 

asymptomatický nosič) alebo počas inkubačného času (nosič v 

inkubácii), vrekonvalescencii, alebo u 

perzistujúcich infekcií (chronický nosič). Nosičstvo môže byť krátkodobé i dlhodobé s 

vylučovaním pravidelným aj intermitentným.  
 



Ohnisko nákazy  

Lokalita, v ktorej sa uskutočňuje proces šírenia nákazy Jej súčasťou je zdroj (zdroje) nákazy, 

vnímaví hostitelia, ktorí mohli byť exponovaní infekčným agensom, a tiež všetky súčasti 

vonkajšieho prostredia tejto lokality.  

 

Ohrozenie  

Stav systému, ktorý vzniká a trvá v dôsledku existencie uvedomenia si potenciálneho 

narušenia jeho bezpečnosti. Je to aktivizované riziko,ktoré pôsobí proti záujmom subjektu a 

konkrétnej situácie, ktoré bezprostredne znemožňujú naplnenie jeho záujmov. 

  

Ohrozenie verejného zdravia  

Udalosť (incident), stav alebo látka, ktorej existencia predstavuje potenciálnu rýchlu, priamu 

alebo nepriamu hrozbu pre zasiahnutú verejnosť, v miere postačujúcej na vyvolanie krízy.  

 

Pandémia  

Veľmi rozsiahla epidémia, ktorá spravidla prekračuje hranice štátov a niekedy aj kontinentov 

a na rozdiel od epidémie nie je priestorovo ohraničená. Pandémia vzniká rýchlym rozšírením 

pôvodcu, proti ktorému ešte nie je v populácii ani čiastočná imunita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 2          ZÁZNAM O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH 

A/ výpis úloh z 1.zasadnutia Interného krízového tímu zo dňa 17.3.2020 

1.Všetci zamestnanci na minimálnu možnú mieru obmedziť súkromné cesty v rámci SR 

2. Všetci zamestnanci na minimálnu možnú mieru obmedziť cestovanie prostriedkami verejnej 

dopravy 

3.Všetci zamestnanci dodržiavať v súkromí aj na pracovisku zvýšený hygienicko –

epidemiologický režim podľa odporúčaní orgánov štátnej a verejnej správy 

4.Ponechať zamestnancov, ktorí sa v období od 2.3.2020 vrátili zo zahraničia v izolácii 

v domácom prostredí. Platí to aj pre zamestnancov, ktorých rodinní príslušníci sa v tomto 

termíne vrátili zo zahraničia 

5.Ponechať v izolácii v domácom prostredí zamestnancov, ktorí vykazujú príznaky iných 

respiračných ochorení 

6.Vyžadovať používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (napr. ochranné rúška) 

u všetkých zamestnancov zariadenia 

7. minimalizovať počet zamestnancov na tých pracoviskách , kde je to uskutočniteľné, 7.b pre 

úsek PP s PSS:     

1. Všetkým prijímateľom sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb sa ukladá 

zákaz pohybu mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb (možnosť pohybu na 

pozemku, záhrade priľahlej k zariadeniu nie je týmto zákazom dotknutá) 

2. zabezpečiť a vyžadovať používanie osobných ochranných pomôcok (napr. rúška) 

u prijímateľov sociálnej služby, vzniknutú situáciu ohľadom používania rúšok 

prekonzultovať s každým PSS individuálne 

 

B/ výpis úloh z 2.zasadnutia IKT zo dňa 24.3.2020  

Úloha č.8: Doplniť počet rúšok z vlastných zdrojov, tak aby každý zamestnanec a PSS mal 

k dispozícii aspoň dve plátenné rúška 

Zodp.: vedúce úsekov PP s PSS a vedúca úseku EaVP    Termín : do 27.3.2020 

 

Úlohač.9 Merať a evidovať telesnú teplotu u každého zamestnanca, ktorý je v daný deň 

v zamestnaní. 

Zod.:  určení zamestnanci so zdravotníckym vzdelaním  Termín : stály, do odvolania 

Úloha č.10 Zvýšiť dezinfekciu na miestach kde sa pohybuje viac ľudí. Minimálne trikrát denne 

dezinfikovať všetky klučky na dverách a iné dotykové plochy v celom zariadení. 



 Zodp. : úsek E a VP -všetky upratovačky z úseku E a VP   Termín : stály,do odvolania 

C/ výpis úloh z 3.zasadnutia IKT zo dňa 30.3.2020  

Úloha č.11 : Doplniť stav zásob o dezinfekčné prípravky, jednorázové čiapky  a okuliare 

Zodp:  Mgr.Bilčáková,Mgr.Solomonová 

Úloha č.12 : Oboznámiť zamestnancov o bode č.6 z Plánu krízových opatrení  - „Vybavenie 

zariadenia, pomôcky„ ,aby si pre potreby zotrvania v prípadnej karanténe zabezpečili 

z vlastných zdrojov prikrývku, alebo deku alebo spací vak a šatstvo a veci osobnej potreby  

Zodp: všetky vedúce úsekov 

Úloha č.13 : oboznámiť zamestnancov oproti podpisu s materiálom : Aktualizované 

odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti 

o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID -19  a materiálom „ Uznesenie vlády 

o vyhlásení núdzového stavu pre sociálne zariadenia“. 

Zodp.: všetky vedúce úsekov   

 

D/ Výpis úloh z 4.zasadnutia IKT zo dňa 20.4.2020  

ÚLOHA č.14 Dnešným dňom sa bude telesná teplota u všetkých zamestnancov merať dva 

krát denne a to pri nástupe do zamestnania a následne pri odchode. Bude vydaný zákaz 

cestovania a účasti na pracovných cestách. V prípade nutnosti cestovania je povinnosťou 

každého, kto sa vráti zo zahraničia zostať v povinnej 14 – dňovej karanténe 

Zodp.: vedúce úsekov a nimi poverení zamestnanci       Termín : stály, do odvolania 

ÚLOHA č.15 :Upraviť režim výdaja stravy pre zamestnancov úseku Ea VP a sociálnych 

pracovníkov tak aby nevstupovali do spoločných priestorov s PSS 

Zodp.. vedúce úsekov SP,EaVP a PP s PSS                     Termín: stály, do odvolania 

ÚLOHA č.16: 2x denne vykonávať monitoring zdravotného stavu u PSS(meranie 

tlaku,pulzu,dýchania) 

Zodp. vedúce úseku PP s PSS                                             Termín : v texte 

ÚLOHA č.17 : Zabezpečiť pre PSS dezinfekčné prostriedky v malom balení k osobnej potrebe 

Zodp: vedúce úsekov PP s PSS 

 

 



E/ výpis úloh z 5.zasadnutia IKT zo dňa 27.4.2020 

 Úloha č.18.Požiadať PSK formou žiadosti – vyplnenej tabuľky o ďalšie ochranné pomôcky 

v dohodnutých počtoch. 

Úloha č.19 : V zmysle pokynu z MPSVa R SR  poučiť zamestnancov o informácii hlavného 

hygienika SR a podpísať čestné prehlásenie, vypracovať záznam podľa vzoru a zaslať na 

určenú adresu. 

 Zodp. vedúca úseku E a VP                                 Termín : ihneď, do 27.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha  3 – DOKUMENT POSTUPU K RIEŠENIU UDALOSTI VÝSKYTU 

KORONA VÍRUSU 
 

OBSAH 
 

1. CIEĽ 

 

2. PRIEBEH ČINNOSTÍ 

 
PRVÁ FÁZA 

 

 2.1. ZABEZPEČENIE MIESTNOSTI PRE PERSONÁL V KRÍZOVOM REŽIME A 

PRIDELENIE KLIENTOV 

 

2.2  ZABEZPEČENIE MIESTNOSTI PRE KLIENTOV S PODOZRENÍM ALEBO S 

POTVRDENÍM NA COVID -19 

 

DRUHÁ FÁZA 

2..3. 

VSTUP A KOMUNIKÁCIA ODBORNÉHO ZAMESTNANCA S KLIENTOM V 

DOMÁCEJ IZOLÁCII /KARANTÉNE 

 

TRETIA FÁZA 

 

2.4 SLEDOVANIE,HODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU A TESTOVANIE 

 

ŠTVRTÁ FÁZA 

 

2.5 TESTOVANIE 

 

3. POSTUP PRI OCHORENÍ ĎALŠÍCH OSÔB 

 

4.SÚVISIACE PODKLADY A DOKUMENTY 

 

5.INFRAŠTRUKTÚRA / MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

6.RIZIKÁ 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 Psychologické intervencie 

Podpora prijímateľov sociálnych služieb - prevencia 

 Prevencia pred COVID-19 je top priorita. Neustále upozorňovať a usmerňovať 

prijímateľov pri dodržiavaní základných hygienických opatrení, používaní rúšok, dezinfekcii 

rúk a ostatných pravidiel pre prevenciu pred nákazou COVID-19. 

 Nácvik a inštruktáž pre prijímateľov – umývanie a dezinfekcia rúk, dodržiavanie osobnej 

hygieny, nácvik používania rúšok. 

 Zaistiť základnú podporu a asistenciu – pomoc pri hygiene, stravovaní, upratovaní a pod. 

 Neizolovať bezdôvodne prijímateľov sociálnych služieb, ale nevyhnutne dodržiavať 

všetky preventívne opatrenia - izolácia prijímateľov sociálnych služieb v rámci zariadenia            

len v prípade, že konkrétny prijímateľ sociálnych služieb alebo skupina prijímateľov sociálnych 

služieb vykazuje príznaky ochorenia, ktoré je dôvodom pre izoláciu. 

 Pri prípadnej izolácii prijímateľov sociálnych služieb postupovať podľa krízového plánu 

   Rozhovory a komunikácia s prijímateľmi sociálnych služieb 

 Zvýšiť frekvenciu individuálnych rozhovorov s každým prijímateľom sociálnych služieb a 

stanoviť aj minimálny čas rozhovoru. 

 Rozhovory zamerať na prevenciu strachu a úzkosti z ochorenia, karantény                          

na zvládnutie krízových situácii, vyrovnanie sa so záťažou a upokojenie prijímateľov 

 Zvýšiť frekvenciu kontaktu s prijímateľmi sociálnych služieb a skrátiť čas/dĺžku 

jednotlivých intervencií a kontaktov. S prijímateľmi komunikovať radšej viackrát a kratšie..  

 Rozhovory a komunikácia prijímateľov sociálnych služieb a ich blízkych osôb  

 V čase zákazu návštev zabezpečiť a sprostredkovať prijímateľom pravidelnú telefonickú 

alebo komunikáciu prostredníctvom sociálnych sieti s blízkymi osobami. Mobilné telefóny, 

pevné linky alebo tablety následne dezinfikovať. 

 Pravidelne telefonicky alebo prostredníctvom krátkych mailových správ s fotkami, či 

pravidelnej aktualizácie na facebookovej stránke zariadenia informovať príbuzných a blízke 

osoby o tom, ako prebieha život v zariadení a ako sa majú prijímatelia sociálnych služieb.  

Bežné denné aktivity a činnosti 

 Pokračovať v bežných denných aktivitách  - pokračovať v čo najväčšej miere v bežných 

denných aktivitách a dodržiavaní individuálnych denných rutín prijímateľov sociálnych služieb 

v rámci zvýšených hygienických opatrení, prostredníctvom ktorých predchádzame zhoršeniu 

duševného, ale aj fyzického zdravia prijímateľov sociálnych služieb. 

 



Pobyt na čerstvom vzduchu v areáli a priestoroch zariadenia 

 Zabezpečiť všetkým prijímateľom sociálnych služieb pravidelný pobyt na čerstvom 

vzduchu v priestoroch a areáli zariadenia. Nastaviť harmonogram prechádzok na čerstvom 

vzduchu v areáli zariadenia tak, aby sa nevytvárali veľké skupiny prijímateľov sociálnych 

služieb.  

 Zabezpečiť pravidelné skupinové aktivity v malých skupinách prijímateľov sociálnych 

služieb.  

 Aktivizovať prijímateľov sociálnych služieb vhodnými terapeutickými aktivitami pred 

negatívnymi dôsledkami karantény a izolácie, akými sú depresia, sociálna izolácia                           

a zhoršovanie duševného a fyzického zdravotného stavu.  

 Komunikovať s prijímateľmi sociálnych služieb o tom, čo by chceli robiť a ako by si to 

predstavovali. Hľadať spoločné riešenia pre realizovanie aktivít.  

Veľkosť skupiny pri denných aktivitách 

 Odporúčaná veľkosť skupiny pri denných aktivitách v zariadeniach sociálnych služieb by 

mala mať 2-3 prijímateľov sociálnych služieb a určite by nemala byť väčšia ako 6 osôb 

súčasne).  

Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb v pobytových zariadeniach  

 Spoločenské aktivity v malých skupinách ako napríklad: kartové hry, o puzzle a ďalšie 

aktivity a hry na podporu kognitívnych schopností, spoločenské hry pre dospelých, opočúvanie 

a sledovanie omší prostredníctvom rádia, televízora, online komunikácia  blízkymi a priateľmi, 

prechádzky v areáli zariadenia sociálnych služieb. 

  Motivovať a zapájať prijímateľov sociálnych služieb do bežnej dennej starostlivosti, 

napríklad upratanie vlastnej izby, priestoru, príprava drobných jedál, pomoc pri starostlivosti o 

areál zariadenia a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 5  

Centrum sociálnych služieb Dúbrava 

Zamestnanci úseku priamej práce s prijímateľom sociálnej služby - tím 1 a 2 

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

 

 

Dátum Dezinfekcia 
rúk PSS 

3xD 
 
 

PODPIS 

Dezinfekcia 
stolíkov 
a postelí 

1xD a p.p. 
 

PODPIS 

Dezinfekcia 
povrchov 
nábytku 

p.p. 
 

PODPIS 

Dezinfekcia 
kuchynky, 

príborov, pohárov 
p.p. 

 
PODPIS 

Germicídny 
Žiarič 

 
p.p. 

 
PODPIS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Príloha 6           Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania  

Centrum sociálnych služieb Dúbrava – upratovanie                                                 

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu 

s použitím dezinfekčných prostriedkov 

 

 

 

 

Dátum Dezinfekcia  
kľučiek 

3x 
 

PODPIS 

Dezinfekcia 
madiel 

 
3x 

PODPIS 

Dezinfekcia 
vypínačov 

 
3x 

PODPIS 

Dezinfekcia  
kúpeľní 

 
2x 

PODPIS 

Dezinfekcia 
podláh  
v izbách 

1x 
PODPIS 

Dezinfekcia  
podláh  
chodby 

1x 
PODPIS 

Dezinfekcia 
všetkých  

priestorov, 
stien, 

nábytku,dverí 
PODPIS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Príloha č. 7  Zoznam vecí zamestnanca v službe 

 

CSS Dúbrava  v prípade vzniku nákazy COVID 19 zabezpečí v spolupráci  

s dodávateľmi, so zriaďovateľom - Prešovským samosprávnym krajom a Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva v Humennom  ochranné pracovné prostriedky, dezinfekčné 

a virologické potreby,  ktoré sú určené na ochranu zdravia zamestnancov ako aj prijímateľov 

sociálnej služby v CSS Dúbrava. 

1.  CSS Dúbrava  zabezpečí 

- dostatok dezinfekčných a virucídnych  prostriedkov pri vstupe na pracovisko, na 

pracovisku a pri odchode z pracoviska, 

-  papierové  uteráky, 

- dezinfekčné a virucídné  prostriedky  na dezinfekciu povrchov a kľučiek, 

- ochranné rúška na pracovisku pre zamestnancov, 

- ochranné rúška pre PSS, 

- ochranné  obleky, 

- návleky na obuv, 

- ochranné rukavice, 

- ochranné respirátory a okuliare, 

- ochranné čiapky,  

-lepivé dekontaminačné rohože. 

-zbernú nádobu na zber biologického odpadu 

2. Zamestnanci pre svoje potreby na pracovisku  zabezpečia 

- prikrývky,  resp. deku alebo spací vak 

-oblečenie ,veci osobnej potreby, lieky na dobu min. 7 dní 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8 Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u prijímateľa sociálnej služby 

 

 Monitoring zdravotného stavu klientov sa aktívne vykonáva u všetkých klientov 

dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto                                       z 

klientov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Klienti so symptómami (vrátane 

miernych respiračných príznakov) sa musia izolovať a testovať na COVID-19 

 V prípade, že bude klient ZSS vykazovať akýkoľvek klinický príznak respiračného 

infektu, bezodkladne  túto situáciu vedúci ošetrovateľského úseku alebo ním poverená sestra 

konzultuje s ošetrujúcim lekárom.  
 V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého 

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

(t. j. 14 dní resp. podľa usmernenia lekára).  

 V prípade, ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 u prijímateľa sociálnej služby             

je zodpovedným zamestnancom ZSS kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný lekár pre 

dospelých), ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár,                                  je 

kontaktovaný príslušný RÚVZ podľa miestnej príslušnosti.  

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

COVID-19, ale rozhodne, že chorý prijímateľ sociálnej služby nebude prevezený                           

do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho 

tím záchrannej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie alebo vyvrátenie 

podozrenia na COVID-19, tak je  v ZSS chorý klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa 

odporúčaní odborného pracovníka RÚVZ.  

 V starostlivosti o tohto klienta sa postupuje rovnako ako v prípade bežnej respiračnej 

vírusovej infekcie. Izba s izolovaným klientom/pacientom je označená ako infekčná                       

z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení, 

bariérovej ošetrovacej techniky a dôslednom používaní osobných ochranných pracovných 

prostriedkov (ďalej len „OOPP“). 

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

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

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

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

prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontamináciu okolitého prostredia mimo izbu 

izolovaného klienta. Následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku 

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

(biologický, ostrý, komunálny a pod.).  

  Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu s klientom so 

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

nemá k dispozícii, žiada o ich zabezpečenie príslušný vyšší územný celok.  

 Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého klienta sú bezpečne likvidované 

ihneď po použití (vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie 

sú k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť 

dostatočnú ochranu personálu, musí byť klient v spolupráci s RÚVZ prevezený sanitkou 

vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný 

počas celej doby infekčnosti.  

 Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie 
všetkých klientov, ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak rozhodne miestne 

príslušný RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ 
 



Príloha 9 

Výber činnosti v krízovom riešení 

 

 Zaistenie základnej podpory a asistencie – pomoc pri hygiene, stravovaní, upratovanie, pranie 

a pod. 

 

 Nácvik a inštruktáž pre prijímateľov – umývanie a dezinfekcia rúk, dodržiavanie osobnej 

hygieny, nácvik používania rúšok. 

 

 Pobyt prijímateľov najmä na izbách (počúvanie hudby, pozeranie TV, vychádzka v areáli CSS 

maximálne vo dvojici). 

 

 Individuálna práca – s prijímateľom – rozhovory zamerané na prevenciu strachu a úzkosti 

z ochorenia. 

 

 Komunikácia prijímateľov sociálnej služby s príbuznými a blízkymi osobami prostredníctvom 

telefónov, sociálnych sieti a pod. 

 

 Krízová intervencia v čase izolácie a karantény na zvládnutie krízových situácií vyrovnanie sa 

so záťažou a upokojenie prijímateľov 

 

 Budú zrušené činnosti súvisiace s aktivizáciou, časť personálu zabezpečí rozvoz stravy, časť 

ako rezerva pre prípadnú podpory oddelení, či iné činnosti – šitie rúšok, apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č.10  

 

                           Plán reprofilizácie lôžok v CSS Dúbrava 

 

Za účelom vytvorenia karanténných priestorov v prípade vzniku 

ochorenia nákazou COVID -19,  sú v CSS Dúbrava  určené následovné 

priestory : 

 

Prevádzka:                         Počet izieb :   číslo izby                   Počet osôb: 

 

1.  Budova č.3 – DSS ženy           3                        3, 4                          max.    6 

2.  Budova č.3   - ŠZ muži            1                            8                          max.   4 

Uvedené izby majú vlastné hygienické zariadenia (umývadlo, sprcha ,WC). 

Izba č.8(ŠZ – muži) je samostatný obytný priestor na okraji ubytovacích kapacít 

so samostatným východom do exteriéru a vlastným hygienickým komplexom. 

Maximálna kapacita izby môže byť až pre 4 chorých prijímateľov(PSS). 

 V uzavretom  komplexe DSS – ženy sú spoločné hygienické priestory pre tri izby 

(čísla izieb 3,4,5).Izba č.5 bude vyčlenená pre potrebu obsluhujúceho personálu 

( posteľ, skriňa na šatstvo) a pre veci potrebné pre pacientov (lieky, odevy, 

zdravotnícke pomôcky, veci dennej potreby pre PSS a pod.)Izby č.3 a 4 budú 

vyčlenené pre potreby chorých na COVID -19 s maximálnou kapacitou až 6 PSS.  

Prijímatelia, ktorí v súčasnej dobe využívajú tieto izby budú  v prípade potreby 

vzniku karanténnych priestorov presťahovaní do týchto priestorov: 

1. Budova č.3   - ŠZ muži     do dennej miestnosti v Budove  č.1- kaštieľ – 

poschodie 

2. Budova č.3 – DSS ženy     do  izby  č.6  v Budove  č.1 – kaštieľ – prízemie 

 
 



Príloha 11 

 

Postup k dočasnému opusteniu zariadenia 
 

Cieľom je zabezpečiť jednotný postup sprievodu prijímateľa sociálnej služby   v 

mimoriadnej situácii počas vyhlásenej pandémie na Slovensku a obmedzenému pohybu osôb. 

Tento postup sa týka tých prijímateľov sociálnej služby, ktorým bolo nariadené vyšetrenie, 

alebo iný lekársky výkon v odbornej ambulancii, alebo v nemocnici.  

 

POSTUP 

 

 Vedúca úseku  telefonicky konzultuje potrebu vyšetrenia, alebo lekárskeho výkonu                     

a požiada lekára o stanovisko. V prípade, že lekár trvá na návšteve ambulancie, alebo 

nemocnice, zapíše túto požiadavku do dokumentácie prijímateľa sociálnej služby.  

 Vedúca úseku objedná prijímateľa sociálnej služby  na vyšetrenie na základe 

elektronického výmenného lístka od obvodného lekára.  

 Ak prijímateľ sociálnej služby potrebuje zabezpečiť prevozovú sanitku na vyšetrenie, 

zabezpečí ju vedúca úseku.  Nahlási prepravnej zdravotnej službe či ide o prijímateľa 

sociálnej služby so sprievodom alebo bez sprievodu. Zároveň nahlási či sa jedná 

o prijímateľa sociálnej služby  chodiaceho, sediaceho alebo ležiaceho. Ak sa vedúcej 

úseku nepodarí získať prevozovú sanitku, požiada riaditeľa o použitie služobného auta. 

 Vedúca úseku  pripraví podklady k vyšetreniu a to preukaz poistenca zdravotnej 

poisťovne, zdravotnú dokumentáciu na základe požiadavky lekára, výmenný lístok a 

pod. 

 Vedúca úseku na základe posúdenia zdravotného stavu vyberie vhodný sprievod pre 

prijímateľa sociálnej služby.  Ak uzná, že je potrebný sprievod dvoch pracovníkov, určí 

dvoch pracovníkov.  

 Vedúca úseku poučí najskôr sprievod s možnými komplikáciami pri prevoze, ako aj                 

o potrebe dodržiavania prísnych preventívnych opatrení z dôvodu rizika nákazy 

koronavírusom v ambulancii, alebo v nemocnici.  

 Sprievod dostane na cestu ochranné rúško a jednorazové rukavice pre seba, pre PSS  a 

náhradnú sadu, ak by došlo k strate, alebo k poškodeniu napríklad pri agresívnom 

správaní alebo zmätenému správaní sa prijímateľa sociálnej služby, respektíve pre 

nutnosť výmeny z dôvodu dlhého času používania ochranného rúška.  



 Pred odchodom poučí vedúca úseku samotného prijímateľa sociálnej služby  o 

mimoriadnej situácii a potrebe dodržiavania prísnych preventívnych opatrení a 

dezinfekcie z dôvodu rizika nákazy koronavírusom počas cesty a v zdravotníckom 

zariadení. 

 Vedúca úseku oboznámi zamestnanca, ktorý bude vykonávať sprievod s inštrukciami, 

ktoré dostala od lekára, alebo nemocnice, s časom a s adresou. Upozorní na potrebu 

zabezpečenia pitného režimu.  

 Sprievod si prevezme so sebou telefón a pripravenú príručnú batožinu ( taška, ruksak           

a pod.), ktorú vedúca úseku ešte pred odchodom skontroluje.  

Ruksak obsahuje:  

  dezinfekčný prostriedok na ruky s alkoholom  

  zošit a pero  

  balená voda 2 x 500 ml  

  hygienické vreckovky obyčajné aj vlhčené (počet kusov) 

  uterák  

  Inkontinenčné pomôcky (plienka, nohavičky, vložky) ak sú potrebné  

  vrecko na vracanie  

  finančnú hotovosť 

 Zamestnanec nasadí prijímateľovi sociálnej služby  rúško ešte v zariadení. Vykonáva 

tak, aby sa obmedzilo stretnutie s cudzími ľuďmi. Preto dodržiava odstup spolu 

s prijímateľom na dva metre a dezinfikuje podľa potreby ruky sebe aj prijímateľovi. 

Situáciu počas cesty  aj v samotnom zdravotníckom zariadení vyhodnocuje a prijíma 

operatívne rozhodnutia. S prijímateľom sociálnej služby udržiava príjemnú 

komunikáciu. V prípade zmeny zdravotného stavu, alebo nepredvídanej udalosti sa 

telefonicky spojí s vedúcou úseku. Ak je to potrebné urobí si poznámky.  

 Po návrate zo zdravotníckeho zariadenia rúško, ako aj jednorazové rukavice ešte pred 

vchodom do zariadenia vloží do igelitového vrecúška a podľa určeného postupu, pred 

vstupom do zariadenia si obaja dezinfikujú ruky. Nasadí si nové rúško. Na izbe 

prijímateľa sociálnej služby zamestnanec vykoná dekontamináciu oblečenia 

prijímateľa, nechá prijímateľa si umyť ruky a prezlečie ho do čistých šiat.  

 Zamestnanec podá ústne aj písomne hlásenie o sprievode vedúcej úseku, alebo sestre, 

ktorá má službu.  

 Zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby je v nasledujúcich dňoch sledovaný                    

vo zvýšenej miere.  



Príloha 12 Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych 

služieb

 

 



 

 

 



Príloha 13 

Záznam o mimoriadnej udalosti 

ZDRAVOTNÝ ZÁZNAM 

prijímateľa sociálnych služieb 

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

Rodné číslo:................................................................................................................................ 

Poisťovňa:.................................................................................................................................. 

Pozbavenie spôsobilosti k právnym úkonom:     

Dg.:.............................................................................................................................................. 

Osoby, ktoré boli upovedomené 

Rodinný príslušníci: ................................................................................................................ 

Ošetrujúci lekár / tel. č.: .......................................................................................................... 

Vedúca úseku PPsPSS / tel. č.: ................................................................................................ 

Rýchla zdravotná služba ......................................................................................................... 

RÚVZ ........................................................................................................................................ 

Iná odborná pomoc .................................................................................................................... 

Aktuálna Th: .............................................................................................................. 

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

Aktuálna Th: .............................................................................................................. 

Subjektívny popis problémov pacient .................................................................................... 

Sesterské posúdenie zdravotného stavu pacienta: 

Vedomie:           pri vedomí              somnolencia              sopor                  kóma 

Iné zistenia:...................................................................................................................................  

Orientácia:         orientovaný            dezorientovaný v čase / priestore  

Cirkulácia:  TK:................   mmHg    TT:..................  P:.............. / min 

Iné zistenia:................................................................................................................................... 

Problém         áno       nie          závraty             kolapsy         stenokardie  

Dýchanie:  

Problém      áno    nie          dusnosť            kašeľ 

Iné zistenia..................................................................................................................................   



Výživa:    

hmotnosť:................ kg                                                                           výška: ................. cm 

Zubná protéza:    áno              nie 

Iné problémy pri stravovaní / diéta ........................................................................................... 

Vylučovanie:  

Defekácia: 

Problém        áno     nie              nepravidelná           hnačka           zápcha         inkontinencia 

     stómia ošetrená naposledy/ dátum ............. 

Močenie:  

Problém           áno  nie             dyzúria            retencia           inkontinencia        urostómia      

Iné zistenia: .................................................................................................................................. 

Spánok: 

Problém       áno   nie           ťažkosti pri zaspávaní                  farmakoterápia 

Iné zistenia: ................................................................................................................................. 

Mobilita:       1 plná mobilita     2 mobilita mierne obmedzená   3 mobilita veľmi obmedzená 

4 imobilita            kompenzačné pomôcky, aké: .................................................. 

Koža: 

Problém         áno   nie              teplá       studená         ikterická        cyanotická 

Zmeny na koži:       zápal         opuch       hematóm        rana       dekubit        ulcus   

         veľkosť defektu...........................cm   

Bolesť:          áno  nie       akútna             chronická     

lokalizácia:.................................................................................................................................... 

charakter........................................................................................................................................ 

Komunikácia:     áno       nie            porucha reči           nemožná 

Iné zistenia:.................................................................................................................................. 

Zmeny v zmysloch - zrak, sluch, reč:     áno          nie,    aké:................................................... 

Kompenzačné pomôcky:   okuliare      šošovky       načúvací aparát            žiadne 

Iné zistenia:................................................................................................................................... 

 

Dátum a čas:..............................                                Podpis sestry................. 



Príloha č. 14 

Oznámenie o obmedzení prijímateľa sociálnej služby 

Poskytovateľ sociálnej služby 

Názov    .................................................................. 

IČO                                       .................................................................. 

Druh sociálnej služby          .................................................................. 

Adresa   .................................................................. 

Prijímateľ sociálnej služby 

Meno, priezvisko  ................................................................... 

Dátum narodenia  .................................................................. 

Druh použitého obmedzenia 

O Netelesné                                              O Telesné 

 

Spôsob obmedzenia:        

- verbálna komunikácia....              - použitie špeciálnych úchopov.... 

- odvrátenie pozornosti....                                - umiestnenie do miestnosti na bezpečný  

    pobyt... 

- aktívne počúvanie .....                                    – použitie liekov na základe ordinácie  

    lekára.... 

- iné.... 

Dôvody obmedzenia: 

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

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

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

 

Dátum a čas obmedzenia 

 Začiatok    15.02.2018, 8:15             Koniec  15.02.2018, 8:35 

(zvýrazniť čiarku za dátumom a dvojbodku v čase) 

 

Opis okolností, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa sociálnej služby: 

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

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

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

......................................................................minimálne 6 riadkov. 

 



 

Príčina nevyhnutého obmedzenia prijímateľa 

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

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

 

 

Popis zranení, ktoré utrpeli  zúčastnené fyzické osoby 

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

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

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

 

Opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie 

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

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

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

 

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ktorý telesné 

obmedzenie nariadil a schválil, alebo dodatočne bezodkladne schválil 

 

Meno , priezvisko             ................................................. 

Dátum ................................. 

 

Stanovisko sociálneho pracovníka, ktorý sa k použitiu obmedzenia písomne 

vyjadril 

Stanovisko 

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

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

Meno, priezvisko                 .................................................................... 

Dátum ........................................ 

 

 

Obmedzenie písomne zapísal 

Meno, priezvisko                           .......................................................... 

Dátum    .......................................................... 

Poradové číslo záznamu v registri obmedzení .................................... 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 15 POŽIADAVKY NA OOPP 

Hoci OOPP sú najviac viditeľné, v hierarchii kontrolných opatrení predstavujú posledný 

stupeň a v rámci primárnej prevencie sa používa vždy spolu s ďalšími režimovými a 

bariérovými opatreniami. Používanie vhodných OOPP vytvára fyzické bariéry medzi 

personálom a prameňom nákazy s cieľom minimalizovať expozíciu a predísť prenosu a 

ďalšiemu šíreniu nákazy. Stupeň OOPP sa týka dostupnosti, podpory a správneho používania 

fyzických bariér medzi zamestnancom a infekčným agens alebo infikovaným zdrojom, aby sa 

minimalizovala expozícia a predišlo sa prenosu. Príkladmi OOPP sú rukavice, plášte, ochrana 

tváre (vrátane rúšok) a/alebo ochrana očí (vrátane ochranných okuliarov, tvárových štítov). 

Dôležitou úlohou zariadenia je zabezpečiť, aby zamestnanci mali dostatok vhodných OOPP na 

konkrétny výkon a aby boli teoreticky a prakticky zaškolení k tomu, ako si vybrať vhodné 

pomôcky, správne ich používať a likvidovať tak, aby sa zabránilo expozícii infekciou. 

 Tieto odporúčania informujú o minimálnych požiadavkách na osobné ochranné 

pomôcky (OOPP), avšak, pracovníci majú dodržiavať pravidlá používania osobných 

ochranných pomôcok pri prevencii a kontrole infekcií, dané vlastnou inštitúciou alebo 

organizáciou. Zdravotnícki pracovníci musia pri stretnutí s PSS zabezpečiť posúdenie rizika 

na konkrétnom mieste starostlivosti. Pri každom stretnutí s PSS v  každom prostredí treba 

dodržiavať hygienu rúk.  

Zdravotnícky pracovník 

 Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahŕňajú 

aj: • Chirurgické / ochranné rúško • Ochranný plášť (kombinéza) • Ochranné rukavice • 

Ochrana očí (okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk 

 Poskytovanie CPAP a/alebo otvorené odsávanie rezidentom so suspektným alebo 

potvrdeným COVID-19.  

• Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu s použitím 

respirátora FFP2 pri poskytovaní CPAP • Ochranný plášť (kombinéza) • Ochranné 

rukaviceOchrana očí (okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk • Realizuje v jednoposteľovej izbe so 

zatvorenými dverami • Počet ľudí v miestnosti počas zákroku treba obmedziť na minimum 

 Ostatný personál  

Pri vstupe do izby rezidenta so suspektným alebo potvrdeným COVID-19.  

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahŕňajú 

aj: • Chirurgické / ochranné rúško • Ochranné rukavice • Ochranný plášť (kombinéza) • 

Ochrana očí (okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk  

Návštevy  



Pri vstupe do izby rezidenta so suspektným alebo potvrdeným COVID-19. Návštevy 

obmedzené na minimum!  

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahŕňajú 

aj: • Chirurgické / ochranné rúško • Ochranný plášť • Ochranné rukavice • Ochrana očí 

(okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk  

Administratívne priestory 

 Administratívne činnosti, ktoré nezahŕňajú kontakt s rezidentmi so suspektným alebo 

potvrdeným COVID-19. Postupy vyplývajúce z Nariadenia vlády SR: • Ochranné rúško • 

Dezinfekcia rúk • Dezinfekcia priestoru a náradia  

Pacienti so suspektným alebo potvrdeným Covid-19 

 Každá aktivita. 

 • Poskytnúť chirurgické / ochranné rúško ak ho pacient toleruje • Dezinfekcia rúk • 

Kompletné dodržiavanie hygieny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 16 KONTAKTNÝ FORMULÁR  

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva:  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682   

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823   

 RÚVZ Humenné 0908 440 174 

 

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

 https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/z-dovodu-situacie-

suvisiacejkoronavirusom-spusta-rezort-prace-novu-infolinku-verejnost.html - mailovú komunikáciu s 

konkrétnym naformulovaním otázok na nových adresách covid19@praca.gov.sk resp. 

covid19@employment.gov.sk 

 - v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude k dispozícii aj telefonická linka s 

bratislavskou predvoľbou 02/2046 1100 . - ak potrebujete informácie týkajúce sa aktivít Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny, môže svoje otázky adresovať na media@upsvr.gov.sk 

mailto:covid19@employment.gov.sk

