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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

DETVA

ÚČEL
Domov sociálnych služieb Detva, Pionierska 850/13, 962 12 Detva (ďalej len „DSS“) v
súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2019 z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov ako samostatná rozpočtová organizácia vo väzbe na ustanovenia zákona NR SR
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR č. 583/20074 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii
vydáva
Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia
infekcie spôsobenej koronavírusom /COVID- 19, SARS-CoV/ v DSS Detva.

POJMY A POUŽITÉ SKRATKY
Pojmy:
Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna služba za
podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov.

Použité skratky:
PSS – prijímateľ sociálnej služby
SARS-CoV-2 – respiračný vírus

POSTUP
1. ÚVOD
Krízový plán upravuje preventívne postupy pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov
koronavírusu COVID-19 u prijímateľov sociálnej služby alebo zamestnancov zariadenia.
Prináša vedúcim zamestnancom základné informácie o ochorení COVID -19, návrh postupov
a opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia a postupy v prípade väčšieho
ochorenia.

2. INFORMÁCIE O VÍRUSE COVID-19
Spôsob prenosu: Nový koronavírus SARS-CoV-2 je respiračný vírus. K prenosu dochádza
primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri
infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo
kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek
odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v
slinách, moči a v stolici.
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Príznaky ochorenia:
 horúčka nad 38 stupňov Celzia (pozor! u starších a imunitne oslabených PSS sociálnych
služieb môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a poradiť sa
s lekárom),
 kašeľ,
 sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, PSS nevie dokončiť nádych (ľudovo „nevie sa
dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),
 bolesť svalov.
Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u prijímateľov
s oslabeným imunitným systémom a to u:
- prijímateľov nad 70 rokov,
- prijímateľov s chronickým ochorením /onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie,
srdcovo-cievne ochorenie/,
- prijímateľov liečených imunosupresívnymi /imunitný systém potláčajúcimi/ liekmi.

3. METODIKA ČINNOSTI PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
3.1. PREVENCIA ŠÍRENIA INFEKCIE
Najlepším spôsobom ako zabrániť nákaze, je vyhnúť sa expozícii /t.j. stretnutie s infikovaným
človekom alebo expozícii vírusom/.
Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov:
- vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením,
- skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí,
- často si umývať ruky teplou vodou a mydlom /najmä pri priamom kontakte
s chorým alebo izolovaným pri čakaní na výsledky v prostredí zariadenia sociálnych
služieb alebo ich okolí/, ak mydlo s dezinfekčným účinkom v dávkovači nie je
dostupné ako ďalší stupeň po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze
alkoholu,
- účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s virucídnym
účinkom,
- izolovať prijímateľa po návrate z hospitalizácie v zdravotníckom zariadení
v karanténe po dobu 14 dní v zmysle aktuálnych usmernení hlavného hygienika SR,
- monitoring zdravotného stavu PSS a personálu v zariadení.
Zamestnanci DSS by si mali umývať ruky:
- pred odchodom z domu,
- pri príchode do práce,
- po použití toalety,
- po prestávke a denných pracovných činnostiach,
- pred prípravou jedla a nápojov,
- pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
- pred odchodom z práce,
- pri príchode domov,
- po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným prijímateľom, nepoužívať
spoločné uteráky a predmety osobnej potreby,
- dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po
každej činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii a vetrať.
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Veľmi dôležité je dodržiavať zákazy návštev. Ani vo výnimočných prípadoch nepovoliť
návštevy príbuzným, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí alebo vykazujú známky respiračnej
infekcie. Zdraví príbuzní, bez epidemiologickej anamnézy môžu mať povolené návštevy vo
výnimočných prípadoch, ak sa jedná o paliatívneho prijímateľa. O takejto návšteve musí byť
vedený záznam v knihe hlásení a dodržané všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie
prenosu kvapôčkovej infekcie /použitie ochranného plášťa, rúška a rukavíc/. Pred vstupom
do zariadenia musia vypísať Čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že nemajú príznaky
cestovateľskej anamnézy, neprišli do kontaktu s osobou s pozitívnou cestovateľskou
anamnézou a neprišli do kontaktu s osobou, ktorá bola v posledných 14 dňoch v zahraničí
viď Príloha č.2.
3.2. REPRESÍVNE
OPATRENIA
/SEKUNDÁRNA
PODOZRENIA NA RESPIRAČNÚ INFEKCIU

PREVENCIA/

V PRÍPADE

V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a jeho
kontaktov pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti /resp. podľa
usmernenia lekára/.
Osoby s akútnym respiračným ochorením by mali dodržiavať respiračnú hygienu – dodržať
dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakryť si ústa a nos vreckovkou alebo papierovým
obrúskom / v prípade ak nemajú vreckovku kašľať a kýchať do rukáva – do lakťového zhybu,
nie do rúk!/.
3.2.1. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 U ZAMESTNANCA
Inkubačná doba ochorenia je od 2-14 dní. Z toho dôvodu zamestnanci, ktorí boli vystavení
stretnutiu s človekom so známym, t.j. potvrdeným prípadom COVID-19, majú byť
bezodkladne izolovaní v domácom prostredí počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou
osobou, nakoľko sa v priebehu tohto obdobia u nich môže vyvinúť ochorenie s príznakmi.
Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce
zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka
osoba z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo
v blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t. j. laboratórnym
vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na
infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť
predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať
zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať
najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii
a pod.), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie
nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že
zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O
prípadnom nariadení karantény t.j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a
v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že
zamestnancovi bola karanténa nariadená. V prípade, že je zamestnancovi nariadená
karanténa, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, pri ktorej mu prislúcha náhrada
mzdy alebo platu rovnako ako v prípade, keď je dočasne práce neschopný. Vzhľadom na
súčasne prebiehajúce aj iné ako COVID-19 respiračné ochorenia je vhodné odporučiť pre
zamestnancov s príznakmi respiračnej infekcie nasledovné:
 zostať doma na lôžku, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára ohľadom
správnej liečby a postupu pri prípadnom vyšetrení (telefonovať ešte pred príchodom
do ambulancie a riadiť sa inštrukciou lekára),
 prijímať tekutiny a vitamíny, nebyť v priamom kontakte s PSS, ani zamestnancami
DSS počas doby pretrvávania príznakov,
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zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko, ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky
respiračnej infekcie (pri nepotvrdení COVID-19) a pri známom ochorení COVID-19 až
vtedy keď mu to umožní hygienik RÚVZ. V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u
zamestnanca DSS sú izolovaní všetci PSS, ktorí prišli s chorým zamestnancom do
kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ. V takom prípade vytvorí DSS izoláciu v každej
izbe, prípadne v celej obytnej jednotke, t.z. reprofilizuje budovu podľa odporúčaní
príslušného regionálneho hygienika RÚVZ. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa
chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dôkladne dezinfikované za
použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu
prevádzkového poriadku DSS a usmernenia pracovníka RÚVZ.

V pobytových zariadeniach sociálnych služieb je potrebné:
 dočasne pozastaviť všetky skupinové podujatia a skupinové aktivity,
 zakázať pohyb PSS DSS mimo priestorov tohto zariadenia - v komunite s
prítomnosťou ďalších osôb (možnosť pohybu na pozemku, záhrade priľahlej k
zariadeniu nie je týmto zákazom dotknutá),
 zamestnancom po príchode do zariadenia bezkontaktným teplomerom
(infračerveným) zmerať telesnú teplotu - pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca
poslať domov,
 striktne dodržiavať zákaz návštev.
3.2.2. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 U PSS
V prípade, ak je podozrenie na infekciu COVID-19 u PSS, je zodpovedným zamestnancom
DSS kontaktovaný ošetrujúci lekár /všeobecný lekár pre dospelých alebo geriater/, ktorý
rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ
Zvolen. V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19
a rozhodne o karanténe zariadenia, postupujeme podľa bodu 5 tohto krízového plánu.
Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých
prijímateľov, ktorí prišli s chorým PSS do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ.
V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ.
3.3. MANIPULÁCIA S ODPADMI
Všetok odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinenčných
podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, musí byť vložený do
plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh
odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a silu minimálne 0,1 mm. Ak takéto vrecia nie
sú k dispozícii, poskytovateľ sociálnej služby navrhne a písomne vypracuje postup, ktorý
konzultuje s miestne príslušným RÚVZ. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie
nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať.

4. ZLOŽENIE KRÍZOVÉHO TÍMU A OPATRENIA
Zloženie krízového tímu:
1. riaditeľka
2. vedúca Strediska DSS Piešť
3. vedúca sociálno- zdravotného úseku
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4. sestra
5. referent stravovania
6. inštruktor sociálnej rehabilitácie
Informácie budú poskytované v pracovné dni v čase od..........hod. do ....hod v rozsahu:
- Sledujeme informácie /sme spojení s RÚVZ/
- Máme plán preventívnych opatrení
- Máme plán krízových opatrení v prípade karantény
- V prípade realizácii krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená
- Činnosti, služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
Podmienkou je osobná prítomnosť členov krízového štábu v čase krízy v zariadení.
Komunikácia medzi zamestnancami je zabezpečená prostredníctvom mobilných telefónov,
zoznam kontaktov je u riaditeľky a vedúcej Strediska DSS Piešť.
Systém komunikácie a informovanosti rodinných príslušníkov PSS s dôrazom na
zníženie paniky v prípade karantény
Kontaktná osoba:
- riaditeľka
Telefón: mobil:
e-mail:
Informácie budú poskytované v pracovné dni v čase od
- Sledujeme informácie /sme v spojení s RÚVZ/
- Máme plán preventívnych opatrení
- Máme plán krízových opatrení v prípade karantény

hod.

do hod. v rozsahu:

Izolačné miestnosti
V Stredisku DSS Piešť sú k dispozícii dve izolačné miestnosti s kapacitou 2 ložôk, ktoré
budú v čase karantény označené ako infekčné. Pred vstupom do tejto miestnosti budú
pripravené jednorazové ochranné pomôcky (plášť, rukavice, rúško, návleky na topánky,
okuliare, alebo ochranný štít, prípadne ochranné pomôcky textilné, ktoré budú slúžiť taktiež
len na jedno použitie a po každom použití budú dané do samostatnej nádoby s dvoma
vrecami a tak odnesené do práčovne k ich vypratiu za dodržania prísnych hygienických
opatrení). V infekčnej miestnosti sú pracovné prostriedky na sanitáciu a dezinfekciu, ktoré sa
z tejto miestnosti nevynášajú. Pred infekčnou miestnosťou bude dezinfekčná rohož.
Dôležité kontakty:
Obvodný lekár: MUDr. Ježíková: 045/5469438
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V BANSKEJ BYSTRICI 0918
659 580
NONSTOP VŠEOBECNÁ INFOLINKA RÚVZ 0800 221 234
INFOLINKA BBSK: 0940 624 555 v čase od 8.00 h.– 16.00 h.
Kontakty na súdom ustanovených opatrovníkov, rodinných príslušníkov a blízkych osôb PSS
sú evidované u vedúcej strediska.
Sumarizácia potrieb prijímateľov
- Predzásobenie liekov na predpis zo strany obvodného lekára, psychiatra
- Predzásobenie voľnopredajných liekov – proti teplote, na vykašliavanie, posilnenie
imunity
- Predzásobenie hygienickými potrebami, cigaretami
Informácie o podávaných liekoch, ich dávkovanie je uložené v inšpekčnej miestnosti, kde sú
lieky uložené v uzamykateľnej skrini.
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Zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb v prípade personálnej
núdze:
a/ budú vykonávané – toaleta (osobná hygiena, výmena inkontinenčných pomôcok, výmena
osobnej bielizne i lôžkoviny atď.) poskytovanie stravy a tekutín, podávanie liekov, základné
ošetrovateľské a opatrovateľské úkony, obslužné činnosti (pranie, žehlenie, upratovanie)
b/ nebudú vykonávané – záujmové aktivity, IP, sociálne poradenstvo, sociálne šetrenie,
prijímanie nových prijímateľov.
Organizácia obslužných prevádzok
- Zostavený týždenný jedálny lístok s maximálnym podielom trvanlivých surovín a
jednoduchých jedál viď Príloha č. .....
- Predzásobenie potravinami na minimálne 2 týždne.
- Predzásobenie čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami na minimálne 2 týždne.
- Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov (rúška,
respirátory, rukavice, ochranné štíty, jednorazové návleky na obuv, jednorazový
celotelový overal).
- Označenie infekčnej miestnosti a biologického odpadu
- Biologický odpad bude v prípade výpadku technických služieb zhromažďovaný
v garáži v areáli DSS.
Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na
starostlivosti
Zoznam vecí (na jeden deň), ktoré zamestnanci musia mať so sebou v prípade vyhlásenia
karantény a povolania do zariadenia ku krízovej službe:
 Spací vak
 Vankúš
 Lieky
 Hygienické potreby
 Spodné prádlo
 Vrchné oblečenie
 Pyžamo alebo domáce oblečenie
 Príbor
 Mobilný telefón a nabíjačka
Zoznam vybavenia, ktoré zamestnancom zabezpečí DSS v prípade vyhlásenia karantény a
povolania do zariadenia ku krízovej službe:
 Matrac
 Deka
 Posteľné oblečenie
 Posteľná plachta
 Uterák

5. ORGANIZÁCIA KARANTÉNY VNÚTRI ZARIADENIA
5.1. PLÁN ZRIADENÝCH IZOLAČNÝCH IZIEB „ČERVENÝCH ZÓN“
Ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19 u PSS, ale rozhodne,
že chorý nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie
alebo hospitalizáciu, mobilný testovací tím PSS vyšetrí – odoberie vzorky na
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potvrdenie/vyvrátenie podozrenia na ochorenie COVID-19. Chorý PSS zostáva v DSS
v prísnej izolácii podľa odporučení odborného pracovníka RÚVZ.
ale vyšetrí ho mobilný testovací tím, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie/vyvrátenie
podozrenia na COVID-19, tak zostáva chorý PSS v DSS, v prísnej izolácii podľa odporúčaní
odborného pracovníka RÚVZ.
V starostlivosti o tohto PSS sa postupuje rovnako ako v prípade bežnej respiračnej vírusovej
infekcie. Izba s izolovaným PSS je označená ako infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci
jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení a bariérovej ošetrovacej
techniky. Chorý PSS by mal používať rúška alebo vreckovky, ktoré sú po použití bezpečne
uskladnené v špeciálnej nádobe označenej ako biohazard (biologický odpad) alebo aspoň v
2 vreciach a samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má
pravidelne vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontaminácii okolitého prostredia
mimo izbu izolovaného PSS. Následne musí byť tento materiál zlikvidovaný podľa postupu
zberu a likvidácie odpadkov z hľadiska ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.).
Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu so suspektným
(podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19 a je vzdelávaný podľa vnútorných
predpisov a pokynov RÚVZ. Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého PSS sú
bezpečne likvidované ihneď po použití (vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní,
či fúkaní nosa).
V prípade nákazy v zariadení môže byť nariadené izolovanie všetkých PSS, ktorí prišli
s chorým PSS do kontaktu. Zariadeniu bude doručené rozhodnutie hygienika o vyhlásení
karantény. V takom prípade sa zariadenie riadi odporúčaním RÚVZ. Aby sa zabránilo šíreniu
nákazy v celom zariadení bude zariadenie rozdelené do izolačných zón. Tieto zóny budú
označované ako červená zóna - zóna v ktorej sa vyskytla nákaza alebo je podozrenie z
nákazy a biela zóna – zóna bez výskytu a podozrenia z nákazy. Ako červená zóna bude
označené poschodie, kde sa vyskytne nákaza. Aj v tejto zóne je potrebné osobitne izolovať
na izbách PSS s potvrdeným prípadom (ak nebude prevezený na hospitalizáciu) a tieto izby
označiť ako „Infekčná izba“ pre ošetrovanie PSS s potvrdeným ochorením COVID-19 – vstup
nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný a „Infekčná izba“ pre
ošetrovanie PSS s podozrením na ochorenie COVID-19 – vstup nepovolaným osobám bez
ochranných pomôcok prísne zakázaný. O týchto PSS sa bude starať samostatný KORONA
tím zamestnancov s určeným vedúcim tímu. Strava prijímateľom a zamestnancom bude na
toto oddelenie distribuovaná v jednorazových nádobách. Lieky prijímateľom budú
pripravované v inšpekčnej miestnosti v bielej zóne a distribuované v jednorazových
dávkovačoch označených menom PSS.
Infikovaná bielizeň sa vloží do vriec a uloží sa do miestnosti na špinavé prádlo, kde musí
zostať vo vreciach označených ako biohazard po dobu 48 hodín a až potom je možné ju prať
oddelene od bielizne ostatnej.
V prípade vyhlásenia karantény v DSS, bude ako červená zóna vyčlenené 2. nadzemné
podlažie Starej budovy, v prípade potreby aj 1. nadzemné podlažie Starej budovy. Jednotlivé
poschodia sa uzatvoria uzamknutím dverí pri vstupe zo schodiska, aby sa prijímatelia
nemohli nekontrolovateľne z tohto oddelenia presunúť do inej zóny.
Pre KORONA tím, t.j. zamestnancov, ktorí sa o prijímateľov budú starať, budú vyčlenené
kancelárske priestory na 1. a 2. nadzemnom podlaží, kde sú priestory na osobnú hygienu
zamestnancov a oddychové miestnosti.
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Kontrolný list informačných a preventívnych opatrení u poskytovateľa sociálnej služby v
súvislosti s infekciou COVID-19:
Opatrenie
Vedenie DSS má pravidelné stretnutia, operatívne
reaguje na situáciu, kontroluje plnenie krízového plánu
v prípravnej časti.
Vedenie DSS určí interný krízový tím pre prípad vzniku
karantény v zariadení a iných krízových udalostí.
Podmienkou je osobná prítomnosť členov krízového
štábu v čase krízy v zariadení.
Je vykonávaný denný monitoring vývoja situácie v SR
a zahraničí. Sú sledované správy Úradu verejného
zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR a sú zasielané
maximálne 1x denne vedúcim pracovníkom e-mailom.

termín

zodpovedá

splnené

1 x deň

riaditeľka

1 x deň

30.3.2020

riaditeľka

30.3.2020

1 x deň

riaditeľka

1 x deň

30.3.2020riaditeľka

30.3.2020

Je pripravený plán krízových opatrení v jednom
dokumente,
ktorý
je
k
dispozícii
vedúcim
zamestnancom a krízovému tímu.
30.3.2020

riaditeľka

30.3.2020

30.3.2020

riaditeľka

30.3.2020

30.3.2020

riaditeľka

30.3.2020

Je vykonané vzdelávanie personálu o povahe vírusu a 30.3.2020
zopakované pravidlá respiračnej hygieny a hygieny rúk
ako aj dôkladná dezinfekcia prostredia vrátane kľučiek
na dverách a toaliet.

riaditeľka

30.3.2020

V prípade potreby je na viditeľnom mieste kontakt na
príslušný RÚVZ v prípade potreby konzultácie so
žiadosťou o odporúčania postupu pre zariadenie.
Zamestnanci sú informovaní o spracovaní krízového
plánu. Krízový plán nie je voľne k dispozícii na šírenie
medzi zamestnancami z dôvodu zabránenia paniky.
Komunikáciu s médiami vedie výhradne riaditeľka,
prípadne tlačový hovorca, či iný riaditeľkou určený
zamestnanec.
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INTERNÝ KRÍZOVÝ TÍM DSS DETVA
Meno a priezvisko

Funkcia

Mobil

Mgr. Mária Gibaľová

riaditeľka

0911239222
0904919270

Bc. Katarína Fekiačová

vedúca strediska

0915820330

Mgr. Katarína Gombalová

sestra

0907685721

Dana Kelementová

sestra

0905984593

Mgr. Jaroslava Babicová

sestra

0908603384

Ľubica Mitterová

referentka stravovania

0908193314

Elena Melichová

inštruktorka sociálnej
rehabilitácie

0907526032

Meno a priezvisko

Funkcia

Mobil

Mgr. Katarína Gombalová

sestra

0907685721

Dana Kelementová

sestra

0905984593

Mgr. Jaroslava Babicová

sestra

0908603384

Mária Fekiačová

sestra

0903619690

Mária Gondová

zdravotnícka asistentka

0949677451

Katarína Gužmerová

zdravotnícka asistentka

0918040612

Ľubica Gužmerová

zdravotnícka asistentka

0918599034

Mária Přikrylová

zdravotnícka asistentka

0904101695

Jana Rožeková

zdravotnícka asistentka

0908551707

Zuzana Slováková

zdravotnícka asistentka

0907841626

ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Banská Bystrica 0918659580
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto smernica nadobúda platnosť od 13.03.2020.
2. Smernica sa vydáva na dobu neurčitú.
3. Každá zmena v tejto smernici sa môže robiť len formou revidovania.

ODKAZY A POZNÁMKY
Súvisiace normy a predpisy
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCOV
Verejná vyhláška – rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia
prenosného ochorenia podľa §. 48 ods. 4 písm. e/ Zákona č. 355/2007 Z.z.
STN EN ISO 9001 – Systém manažérstva kvality

ROZDEĽOVNÍK
1x riaditeľ
1x vedúci Strediska DSS Piešť
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