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Správa zariadení sociálnych služieb – poskytuje pobytové sociálnej služby:v Zariadení pre 

seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. Prevádzka má vypracované Usmernenie – 

Krízový plán pri výskyte Covid – 19, resp. iných prenosných ochorení, pri riadení činností 

zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo 

dňa 25.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov: 

1. Základné ustanovenia 

2. Rozsah pôsobenia  

3. Osobitné ustanovenia 

3.1. Subjekt hospodárskej mobilizácie 

3.2. Povinnosti zamestnancov 

4. Krízové riadenie 

5. Interný krízový tím  

5.1.Činnosti krízového tímu  

5.2.Preventívne opatrenia 

6. Manažment príjmu PSS do ZpS a ZOS ZOBOR v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia 

COVID – 19  

6.1. Umiestnenie PSS so suspektnou alebo potvrdenou COVID – 19 

6.2. PSS – nástup do ZSS 

6.3. PSS v ZSS  

6.4. PSS po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení 

7. Infekčná zóna – Karanténa  

8. Presun suspektného PSS na COVID – 19 do Infekčnej zóny – Karantény  

8.1.Testovanie 

9. Vstup do Infekčnej zóny a do izby v karanténe  

10. Opustenie Infekčnej zóny v ochranných pomôckach  

11. Dezinfekcia priestorov v karanténe  

12. Zhoršenie zdravotného stavu PSS  
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13. Postup v prípade úmrtia PSS v karanténe  

14. Pracovný postup pri manipulácii s bielizňou v práčovni z Infekčnej zóny 

15. Pracovný postup pre upratovačky na Infekčnej zóne  

16. Manipulácia s komunálnym – infekčným odpadom  a s kontaminovanou bielizňou  

17. Organizácia ošetrovateľskej starostlivosti a sociálnych služieb v Infekčnej zóne – 

Karanténe  

17.1. Základný tím 

17.2 Náhradný tím 

17.3. Náhradníci 

17.4. Povinnosti zamestnancov ZpS ZOBOR 

18. Organizácia obslužných prevádzok  

18.1. Dezinfekcia priestorov 

18.2. Preprava jedla do domácností PSS 

18.3. Výdaj stravy na jednotlivé oddelenia 

18.4. Donáška stravy na infekčnú zónu 

18.5. Krízový plán - predzásobenie  

19. Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti  

20. Práva a povinnosti PSS počas krízovej situácie  

21. Obmedzenie pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s 

prevenciou šírenia ochorenia Covid-19  

22. Bariérové opatrenia a krízová služba pre zamestnancov kuchyne a práčovne  

23. Realizačná fáza  

24. Spoločné a záverečné ustanovenia 
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KRÍZOVÝ PLÁN OBSAHUJE PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Záznam o mimoriadnej situácii  

Príloha č. 2 Interný dokument odbornej činnosti – Opatrovateľský proces  

Príloha č. 3 Interný dokument odbornej činnosti – Proces upratovania 

Príloha č. 4 Interný dokument odbornej činnosti – Proces upratovania stravovacia jednotka  

Príloha č. 5 Ako sa správať v domácej izolácii  

Príloha č. 6 Prehlásenie k príjmu PSS v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy 

vírusom COVID-19 

Príloha č. 7 Kontakt s PSS/pacientmi s potvrdenou alebo suspektnou covid-19 - Ústavné 

zariadenia  

Príloha č. 8 Kontakt s PSS/pacientmi s potvrdenou alebo suspektnou covid-19 – Ambulantné  

zariadenia  

Príloha č. 9 Vzorový Jedálny lístok  

Príloha č. 10 Situačná mapka Infekčného oddelenia – Karanténa  

Príloha č. 11 Záznam o mimoriadnej situácii v prípade ošetrujúceho personálu 

Príloha č. 12 Zoznam vecí, ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe 

Príloha č. 13 Plán reprofilizácie lôžok pri podozrení, alebo potvrdení nákazy COVID - 19 

Príloha č. 14 Postup k dočasnému opusteniu zariadenia PSS v sprievode zamestnanca 

Príloha č. 15 Sledovanie príznakov u PSS s podozrením na infekčné ochorenie HDC 

Príloha č. 16 Zoznam  preventívnych opatrení na zabránenie  šírenia  Koronavírusu v ZpS 

ZOBOR (priebežne sa aktualizuje) 

Príloha č. 17 Psychologické intervencie v krízovej situácii 

Príloha č. 18 Protokol o použití netelesného a telesného obmedzenia PSS 

Príloha č. 19 Terminológia 

Príloha č. 20 Krízový plán služieb odborných zamestnancov pri výskyte Covid – 19, resp. 

iných prenosných ochorení 

Príloha č. 21 Formulár hlásenia kontaktov
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Príloha č. 22 Potvrdenie o oboznámení sa zamestnancov s Usmernením – Krízový plán 

Príloha č. 23 Príkaz MPSVaR – určenie SHM 

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá raz za dva týždne 

a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje zápisnica, ktorej prílohou 

je aktualizovaný záznam preventívnych opatrení a prezenčná listina. Záznam o preventívnych 

opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 2 a 3 Záznamy 

opatrovateľský proces a proces upratovania kontroluje referent pre opatrovateľskú 

starostlivosť. Prílohu č.4 Proces upratovania stravovacia jednotka kontroluje vedúca úseku 

stravovacej jednotky. 

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol 

o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych služ-

bách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zaria-

denia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporú-

čania MPSVR.  

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR. 


