
Krízový plán ZpS Seniorát DD a SS n.o.- súbor opatrení na predchádzanie 

vzniku a šírenia ochorenia COVID -  19  v zariadení sociálnych služieb. 

 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č 77 z 9.04.2020 boli zariadenia soc. služieb určené ako 

subjekty hospodárskej mobilizácie .Súčasná situácia si vyžaduje, aby bol vypracovaný plán 

riešenia krízovej situácie, ktorý je predpokladom zabezpečenia celkového zvládnutia situácie. 

Túto činnosť riadi krízový tím, ktorý sa pravidelne stretáva .Členmi sú odborný garant 

zariadenia, riaditeľ  a členka správnej rady n.o.  So všetkými prijatými opatreniami v rámci 

prevencie COVID -19 informuje zamestnancov a PSS jasne a zrozumiteľne. Zamestnanci sú 

počas pandémie povinní plniť príkazy nadriadených, ktoré sú nutné na zachovanie plynulého 

chodu zariadenia vyplývajúce zaradením ZpS za subjekt hospodárskej mobilizácie. 

1/ Informovanosť zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb – individuálne rozhovory so 

zamestnancami a prijímateľmi soc. služieb o vzniknutej situácii. Na chodbe zariadenia 

vytvorenie nástenky, kde sú umiestnené materiály vysvetľujúce príznaky ochorenia, 

preventívne hygienické opatrenia, postupy a telefónne čísla pre nahlásenie podozrenia 

z ochorenia , postupy pri individuálnom  testovaní na pozitivitu ochorením Covid – 19.  Denné 

sledovanie  TV a internetu  a zhromažďovanie  všetkých  informácií o priebehu pandémie, 

o počte infikovaných v blízkom okolí zariadenia , sledovanie všetkých nariadení vydaných  

vládou SR,  hlavným hygienikom SR , MPSVaR a MZ. Zamestnanci sú poučení, aby v prípade 

akýchkoľvek respiračných príznakov / zvýšená teplota ,kašeľ, dýchavičnosť/, čerpali PN, OČR  

a iné možnosti neprítomnosti v zmysle ZP. 

2/ Dodržiavanie preventívnych hygienických opatrní – pravidelné meranie teploty 

zamestnancov a PSS, používanie rúšok, jednorázových rukavíc, používanie antibakteriálnych 

mydiel a gélov na ruky, účinnej dezinfekcie na povrchy  a podlahy, časté pranie a žehlenie 

osobných vecí , posteľného prádla, dezinfekcia smetných košov a košov na použitú  bielizeň.  

Pravidelné zisťovanie možných kontaktov zamestnancov s osobami s cestovateľskou 

anamnézou alebo osobami s potvrdenou pozitivitou na ochorenie Covid _ 19. Dodržiavanie 

odstupov medzi zamestnancami a tiež PSS, združovanie sa v skupinkách s malým počtom ľudí, 

zabezpečenie stravovania PSS na izbách alebo v priestoroch jedálne po skupinách / 1 PSS za 

stolom /. Pri náznaku virózy alebo nejakého respiračného ochorenia je PSS izolovaný 

v karanténnej miestnosti s vlastným hygienickým zariadením so zvýšeným dohľadom 

službukonajúceho personálu.  Osoby, ktoré je nutné vpustiť do zariadenia z dôvodu 

zabezpečenia chodu prevádzky /údržba a servis/ sú vpúšťané len s OPP a po dezinfekcii rúk 

a v rukaviciach.                                 

3/ OPP a dezinfekčné a čistiace prostriedky – zariadenie  obstaralo vo vlastnej réžii 

jednorázové ochranné rúška, obleky, návleky, rukavice a tiež ochranné štíty a okuliare pre 

zamestnancov na bariérové ošetrovanie.  Pre denné  potreby zamestnancov a PSS  ušili 

zamestnanci bavlnené rúška , ktoré sa môžu opakovane používať . Pre potreby zvýšeného 

hygienicko-epidemiologického režimu zakúpilo zariadenie antibakteriálne mydlo 

a dezinfekčný gel pre každého PSS  a zamestnanca zariadenia, jednorázové papierové utierky 

a vreckovky , telesná teplota je kontrolovaná  bezkontaktným teplomerom.  



4/ Podpora PSS – všetci zamestnanci zariadenia komunikujú s PSS  o vzniknutej situácii. 

Informujú o rizikách spojených s nákazou COVID – 19 pre seniorov, o potrebe dodržiavania 

mimoriadnych hygienických opatrení / zákaz návšev príbuzných, obmedzenie odborných 

lekárskych vyšetrení na minimum/.  V prípade nevyhnutného opustenia areálu zariadenia sú 

poskytnuté PSS  prípadne jeho doprovodu potrebné ochranné a dezinfekčné prostriedky. Lieky 

a zdravotnícky materiál pre potreby PSS je zabezpečený minimálne na mesiac vopred. 

Prijímanie nových PSS, prípadne PSS vracajúcich sa z iného zdravotníckeho zariadenia je 

uskutočňované podľa usmernení hlavného hygienika SR  / karanténa + testovanie/ 

PSS je umožnený pohyb  na čerstvom vzduchu v areály zariadenia – záhrada, altánky s použitím 

rúšok.  Na zníženie rizika depresie, soc. izolácie a zhoršenia duševného zdrav. stavu  

realizujeme denné aktivity – spoločenské hry v menších skupinách, arteterapia , počúvanie 

rádia, sledovanie TV. Umožňujeme komunikáciu s príbuznými prostredníctvom telefonického 

kontaktu, taktiež  personál informuje príbuzných  o súčasnom fungovaní zariadenia. 

 

Príloha č. 1  - Testovanie COVID 19 


