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I. Úvodné ustanovenia 
 

 

ALŽBETIN DOM , o.z. (ďalej len „zariadenie“), zariadenie pre seniorov, so sídlom: 

Kráľová pri Senci č. 87, 900 50 Kráľová pri Senci , prevádzka: Slnečné jazerá - juh  č. 2765/438, 

903 01 Senec, v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii  

 

vydáva 

 

Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia 

infekcie COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 . 

 

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 

rozšírenia ochorenia. 

 

II. INFORMÁCIE O VÍRUSE COVID-19 
 

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 stolici. 

Príznaky ochorenia: 

 - teplota nad 38°C (pozor! u starších a imunitne oslabených prijímateľov môže telesná 

teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a poradiť sa s lekárom),  

- kašeľ,  

- sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, prijímateľ nevie dokončiť nádych (ľudovo „nevie sa 

dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),  

- bolesť svalov.  

 

Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u prijímateľov 

sociálnej služby ( ďalej v texte len prijímateľ, prijímatelia ) s oslabeným imunitným systémom 

a to:  

- prijímateľov nad 70 rokov,  

- prijímateľov s chronickým ochorením (onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, 

srdcovocievne),  

- prijímateľov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi, 
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III. METODIKA ČINNOSTI PRI VZNIKU MIMORIADNEJ 

UDALOSTI  

 
III.1. PREVENCIA ŠÍRENIA INFEKCIE 

 

Najlepším spôsobom, ako zabrániť nákaze, je vyhnúť sa expozícii (t. j. stretnutiu 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 chorými alebo 

izolovanými 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 prijímateľov a personálu v zariadení.  

 

Zamestnanci zariadenia 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.  

 

Zamestnanci zariadenia: 

 

- nesmú používať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby, 

- musia dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov, v zmysle prevádzkového poriadku a po každej 

činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii a vetrať.  

 

Veľmi dôležité je dodržiavať zakázať 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 
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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. 

 

III.2. REPRESÍVNE OPATRENIA (SEKUNDÁRNA PREVENCIA) V PRÍPADE 

PODOZRENIA NA RESPIRAČNÚ INFEKCIU  

 

V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a jeho 

kontaktov pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti (t. j. 14 dní 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 prípadne ak nemajú vreckovku kašľať a kýchať do rukáva – do 

lakťového zhybu, nie do rúk!).  

 

III.2.1. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 U ZAMESTNANCA  

 

Inkubačná doba ochorenia je od 2 – 14 dní. Z tohto 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 môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi.  

 

Zamestnanec zariadenia je o kontakte s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19 

povinný telefonicky informovať riaditeľku zariadenia. 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), 

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 rovnako ako v prípade, keď je dočasne práce neschopný.  

V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca zariadenia sú izolovaní všetci 

prijímatelia, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik 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 zariadenia a usmernenia pracovníka RÚVZ.  

 

III.2.2. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 U PRIJÍMATEĽA 

 

V prípade, ak je podozrenie na infekciu COVID-19 u prijímateľa, je kontaktovaný 

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

kontaktovaný príslušný RÚVZ Bratislava. V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví 

podozrenie z infekcie COVID-19 a rozhodne o karanténe zariadenia postupujeme podľa bodu 
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V. tohto krízového plánu. Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť 

nariadené izolovanie všetkých prijímateľov, ktorí prišli s chorým prijímateľom do kontaktu, ak 

tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním 

RÚVZ.  

 

III.3. MANIPULÁCIA S ODPADOM  

 

Všetok odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, 

inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, má 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. Tento odpad je 

povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. 

 

IV. ZLOŽENIE KRÍZOVÉHO TÍMU A OPATRENIA 
 

Zloženie krízového tímu zariadenia:  

 

1. Ing. Radovan Šillo – predseda občianskeho združenia 

2. Ing. Eva Nováková – riaditeľka  

3. JUDr. Ing. Ingrid Šillová – osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby  

4. Mgr. Henrieta Lukáčová – koordinátorka sociálnych služieb 

5. Jana Vargová – zdravotná sestra 

 

Podmienkou je osobná prítomnosť určených členov krízového štábu krízovým tímom v 

čase krízy v zariadení.  

 

Zamestnanci krízového štábu majú k dispozícii prepojené telefóny pomocou 

telekomunikačného operátora, i webovej aplikácie na komunikáciu. Vzájomná komunikácia 

bola cvične odskúšaná. 

 

Systém komunikácie a informovanosti rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej 

služby s dôrazom na zníženie paniky v prípade karantény: 

 

Kontaktná osoba:  

 

Ing. Eva Nováková – riaditeľka  

Telefón: mobil: 0902 859 081  

e-mail: eva.novakova@alzbetindom.sk 

 

Informácie budú poskytované v pracovné dni v čase 12.00 h. – 14.00 h 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. 

 

mailto:eva.novakova@alzbetindom.sk
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Systém komunikácie a informovanosti zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby s 

dôrazom na zníženie paniky v prípade karantény 

 

Kontaktná osoba: člen krízového tímu  

Osobne v čase od 10.00 h. – 11.00 h.  

Prípadne: Telefón: 02/455 294 51,  

e-mail: senior@alzbetindom.sk  

 

Informácie budú poskytované v rozsahu:  

- sledujeme informácie sme spojení s RÚVZ,  

- máme plán preventívnych opatrení  

- máme plán krízových opatrení v prípade karantény. 

 

 

Izolačné miestnosti  

 

K dispozícii sú tri izolačné miestnosti v jednej bunke, ktoré budú v čase karantény 

označené ako infekčné, s kapacitou 3 lôžok. Pred vstupom do tejto miestnosti sú 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  izolačnej miestnosti sú pracovné prostriedky na sanitáciu a dezinfekciu, ktoré sa z 

tejto miestnosti nevynášajú. Pred infekčnou miestnosťou je dezinfekčná rohož.  

 

Dôležité kontakty 

 

- Kontakt obvodného lekára:  

- Kontakt RÚVZ: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

V Bratislave, 0917 426 075  

- NONSTOP VŠEOBECNÁ INFOLINKA RÚVZ, 0800 221 234  

- Kontakt na RIADITEĽA zariadenia, 0902 859 081 v čase od 8.00 h.– 16.00 h.  

- Kontakty rodinných príslušníkov a blízkych osôb sú evidované v IS zariadenia. 

 

 

Sumarizácia potrieb prijímateľov 

 

- predzásobenie liekov na predpis zo strany obvodného lekára, 

- predzásobenie voľnopredajných liekov – proti teplote, na vykašliavanie, posilnenie  

imunity ...., 

- predzásobenie hygienickými potrebami,  

- podľa požiadaviek prijímateľov. 
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Informácie o podávaných liekoch  

 

Informácie sú zhromaždené v IS zariadenia. Lieky sa nachádzajú v sesterskej 

miestnosti. 

 

Zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb, ktoré 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  

 

- zostavenie jedálneho lístka na 2 týždne s maximálnym podielom trvanlivých surovín a 

jednoduchých jedál,  

-   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 je pripravené.  

  

 

Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti  

 

Zoznam vybavenia vecí, ktoré zamestnanci musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia 

karantény a povolania do zariadenia ku krízovej službe:  

 

- spací vak,  

- lieky pre svoju potrebu,  

- oblečenie pre osobnú potrebu, 

- hygienické potreby pre osobnú potrebu. 

 

V. ORGANIZÁCIA KARANTÉNY VNÚTRI ZARIADENIA 
 

A. Plán zriadených izolačných izieb „červených zón“  

 

Ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19 u prijímateľa 

sociálnej služby, ale rozhodne, že chorý nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na 

ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho mobilný testovací tím, ktorý 

odoberie aj vzorky na potvrdenie/vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je v zariadení 

sociálnych služieb chorý prijímateľ zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní 

odborného pracovníka RÚVZ. V starostlivosti o tohto prijímateľa sa postupuje rovnako ako 

v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným prijímateľom je 
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označená ako  

 

infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania 

režimových opatrení a bariérovej ošetrovacej techniky.  

Chorý prijímateľ 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 prijímateľa. 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 

prijímateľa 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 prijímateľov 

ktorí prišli s chorým prijímateľom do kontaktu. Zariadeniu bude doručené rozhodnutie 

hygienika o vyhlásení karantény. V takom prípade sa zariadenie riadi odporúčaním RÚVZ 

v manažmente ďalších pracovníkov zariadenia. 

 

Aby sa zabránilo šíreniu nákazy v celom zariadení, zariadenie bude rozdelené do izolačných 

zón, a to prvé prízemné podlažie, prvé nadzemné podlažie a prístavba. 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 prijímateľov s potvrdeným prípadom (ak nebude 

prevezený na hospitalizáciu) a tieto izby označiť ako „Infekčná izba“ pre ošetrovanie 

prijímateľov s potvrdeným ochorením COVID-19 – vstup nepovolaným osobám bez 

ochranných pomôcok prísne zakázaný a „Infekčná izba“ pre ošetrovanie prijímateľov s 

podozrením na ochorenie COVID-19 – vstup nepovolaným osobám bez ochranných 

pomôcok prísne zakázaný. O týchto prijímateľov 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 

sesterskej miestnosti v bielej zóne a distribuované v jednorazových dávkovačoch označených 

menom prijímateľa. Na distribúciu liekov a stravy bude vyčlenený posuvný vozík.  

Infikovaná bielizeň a odpad sa za prísnych hygienických opatrení prenesie povereným 

pracovníkom do práčovne.  

Infikovaná bielizeň musí zostať vo vreciach označených ako biohazard po dobu 48 hodín a 

až potom je možné ju prať oddelene od bielizne ostatnej.  

Dispozičné riešenie zariadenia, vzhľadom na kapacitu, ponúka obmedzené možnosti tvorby 

izolačných zón. Ak jedno z poschodí bude označené ako „červená zóna“, postupne sa budú 

vytvárať izolačné bunky, ktoré sa označia ako „Infekčná bunka“ pre ošetrovanie prijímateľov s 

podozrením na ochorenie COVID-19 – vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok 

prísne zakázaný.  
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V prípade, že červená zóna vznikne na celom prvom nadzemnom poschodí, chodba sa 

uzavrie a súčasný výťah bude využívaný len na zabezpečenie zásobovania všetkých potrieb,  

 

vrátane stravy pre osoby na tomto poschodí. Strava a lieky sa budú nosiť  v jednorazových 

nádobách. Na prvom nadzemnom poschodí bude z izolačnej izby a kancelárie vytvorená 

oddychová miestnosť pre KORONA tím zamestnancov, ktorí sa budú starať  o prijímateľov na 

tomto poschodí. Strava a lieky sa budú nosiť  v jednorazových nádobách výťahom a odpad a 

infikovaná bielizeň budú vynášané cez hlavný vchod z budovy. 

 

V prípade, že červená zóna vznikne na prvom nadzemnom poschodí i na prvom prízemnom 

poschodí, obe časti sa uzavrú dverami súčasnej spoločenskej miestnosti. Strava a lieky sa budú 

nosiť taktiež v jednorazových nádobách cez dvere spoločenskej miestnosti a odpad a infikovaná 

bielizeň budú vynášané cez hlavný vchod z budovy. 

 

V prípade, že červená zóna vznikne v celom zariadení, ako oddychová miestnosť pre 

KORONA tím zamestnancov môže slúžiť i súčasná izba v prístavbe, ako aj  sesterská 

miestnosť.  

 

V priestoroch zariadenia, oddelených od priestorov slúžiacich pre prijímateľov boli 

zriadené dve samostatné izby, vrátane kúpeľne so sociálnym zariadením a sprchovým kútom 

a jedna dvojmiestna izba, vrátane kuchynskej linky a kúpeľne so sociálnym zariadením, 

sprchovým kútom, práčkou. Tieto miestnosti budú tiež slúžiť pre KORONA tím zamestnancov.  

 

 

VI. REALIZAČNÁ FÁZA 
 

Postup v prípade podozrenia z nákazy COVID19 v zariadení: 

 
1. Zistenie osoby nakazenej virózou je potrebné, 

aby ktorýkoľvek službukonajúci zamestnanec 
OKAMŽITE NAHLÁSIL: 

Meno /kontakt  

1. riaditeľke zariadenia:  
    Ing. Eve Novákovej, 0902859081  

2. zdravotnej sestre: Jane Vargovej, 0904522042 

2. RIADITEĽ/KA ihneď kontaktuje: osobu 

zodpovednú za poskytovanie sociálnej služby: 

1. JUDr. Ing. Ingrid Šillovú,  0907750085 

3. Riaditeľka kontaktuje Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva a všeobecného lekára a 

v spolupráci so zdravotnou sestrou organizujú 
vyšetrenie všetkých prijímateľov a 

zamestnancov prevádzky zariadenia s 

uvedenými inštitúciami 

1. RUVZ: V BRATISLAVE 0917 426 075  

2. NONSTOP VŠEOBECNÁ INFOLINKA 

RÚVZ 0800 221 234  
3. Ošetrujúci lekár:  

4. V prípade potvrdenia nákazy uzavretie 
Karanténnej zóny 

• červená zóna  

• biela zóna 

V prípade, že rozhodnutím hygienika RÚVZ 
bude vyhlásená karanténa celého zariadenia 

riaditeľka VYDÁ PRÍKAZ na uzavretie 

zariadenia do karantény a uzamknutie červenej 
zóny a ďalej sa riadi podľa pokynov RÚVZ 

5. Zapojenie zamestnancov v rámci karantény – 

KORONA tímy / KRÍZOVÉ SLUŽBY 

Riaditeľka zariadenia vyzve členov KORONA 

tímu  k nástupu do práce v červenej zóne. 
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6. INFORMOVANIE OPATROVNÍKOV A 

RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV 

PRIJÍMATEĽA s pozitívnym testom COVID 19 

a zotrvanie s nimi v telefonickom, alebo 
mailovom kontakte. 

1. Ošetrujúci lekár:  

 

2. riaditeľka zariadenia: Ing. Eva Nováková, 

0902859081  
3. zdravotná sestra: Jana Vargová, 0904522042 

4. koordinátorka soc.služieb: Mgr. Henrieta 

Lukáčová, 0904831401 

7. Spolupráca s BSK, telefonická informácia o 
situácii a žiadosť o bezodkladné DODANIE 

ĎALŠÍCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV, 

RUKAVÍC, OCHRANNÝCH OBLEKOV, 
OKULIAROV. Tieto prostriedky je pripravený 

Bratislavský samosprávny kraj distribuovať 

okamžite na základe našej žiadosti. 

1. riaditeľka zariadenia: Ing. Eva Nováková, 
0902859081 

2. osoba zodpovedná za poskytovanie 

sociálnych služieb: JUDr. Ing. Ingrid Šillová,  
0907750085 

8. Poskytovanie služby v infikovanom priestore 
- Karanténna zóna zariadenia pre COVID 19 

(izolačný priestor) s obmedzením kontaktu  

1. koordinátorka soc.služieb: Mgr. Henrieta 
Lukáčová, 0904831401 

2. zdravotná sestra: Jana Vargová, 0904522042 

9. Upozornenie zamestnancov na pracovný 
režim, kedy je nutné poskytovať - základnú 

činnosť a šetriť vlastný organizmus častejšími 

prestávkami v práci 

1. koordinátorka soc.služieb: Mgr. Henrieta 
Lukáčová, 0904831401 

 

10.Oslovenie záložného tímu pre prípad nutnosti 
výmeny zamestnancov  

1. riaditeľka  zariadenia: Ing. Eva Nováková, 
0902859081 

11. Zaistenie celodennej stravy a ďalších 

základných potrieb pre zamestnancov a 

prijímateľov v infikovanom priestore - 
Karanténna zóna 

1. riaditeľka zariadenia: Ing. Eva Nováková, 

0902859081 

2. kuchár: Zlatica Királyi, 02/45529451 
3. koordinátorka soc.služieb: Mgr. Henrieta 

Lukáčová, 0904831401 

 

12. Zabezpečenie nevyhnutných nákupov ako 

pre prijímateľov tak pre zamestnancov v 

infikovanom priestore - Karanténna zóna 

1. riaditeľka zariadenia: Ing. Eva Nováková, 

0902859081 

13. Zabezpečenie prania bielizne – oddelená 
cesta v infikovanom priestore - Karanténna zóna 

1. koordinátorka soc.služieb: Mgr. Henrieta 
Lukáčová, 0904831401 

2. zdravotná sestra: Jana Vargová, 0904522042 

14. V prípade potreby - Kontaktovanie 

psychiatra/psychológa s informáciou, že budú 
využité konzultácie po telefóne. 

1. riaditeľka zariadenia: Ing. Eva Nováková, 

0902859081 
2. zdravotná sestra: Jana Vargová, 0904522042 

15. PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE STAVU 

PRIJÍMATEĽOV A ZAMESTNANCOV v 
infikovanom priestore - Karanténna zóna 

v červenej zóne – vedúci KORONA tímu 

v bielej zóne: KRÍZOVÝ TÍM ZARIADENIA 

16. Pravidelné stretnutia tímu, priebežné 

vyhodnocovanie situácie, snaha o upokojenie 

situácie v areáli, ktorá bude neštandardná 

KRÍZOVÝ TÍM ZARIADENIA 

17. Priebežné podávanie informácií a spolupráca 

s RÚVZ a BSK 

1. riaditeľka zariadenia: Ing. Eva Nováková, 

0902859081 

2. osoba zodpovedná za poskytovanie 
sociálnych služieb: JUDr. Ing. Ingrid Šillová,  

0907750085 
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18. Priebežné hygienické opatrenia Podľa odporúčaní RÚVZ 

19. V prípade potreby a úmrtia prijímateľa 

sociálnych služieb kontaktovať pohrebnú službu 

Kontaktovanie zabezpečí: Službukonajúci 
personál alebo ktorýkoľvek zamestnanec 

nonstop služba (vývoz zosnulého) – kontakt u 

službukonajúceho personálu 

 


