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1 ZRIADENIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU 

 
Riaditeľka CSS JESEŇ ŽIVOTA n.o. zriadila krízový štáb pre prípad vzniku mimoriadnej 

krízovej situácie a pre prípad vzniku karantény v zariadení.  Tvoria ho: 
                                                           - riaditeľka CSS 

                                                       - vedúca zdravotná sestra 
                                                       - sociálna pracovníčka 
   - inštruktorka sociálnej rehabilitácie  
                                                       - vedúci prevádzky 
Krízový štáb koordinuje všetky postupy v prípade vzniku krízovej situácie a karantény, 

zabezpečuje  a riadi chod prevádzky, komunikáciu a zásobovanie  v čase krízovej situácie. 
Krízový štáb sa schádza podľa vývoja situácie, v prípade potreby aj denne. Zverejnené 

a prichádzajúce postupy a opatrenia rozpracováva na podmienky zariadenia 
 
 
 

2  SYSTÉM KOMUIKÁCIE A INFORMOVANOSTI ZAMESTNANCOV, 
PRŚLUŠNÍKOV A PRIJÍMATEĽOV CSS  
 

• Ochorenie COVID -19 sa prejavuje symptómami, ktoré sú podobné chrípke. 
Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí 
medzi kvapôčkové infekcie. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, 
môže však byť aj dlhší.  
 

• Ide o všeobecné príznaky virózy – teplota  nad 38°C, kašeľ, veľmi časté sú i bolesti 
hrdla. Chorobu môžu sprevádzať aj ďalšie symptómy ako bolesť hlavy, bolesť svalov 
a kĺbov, upchatý nos, nevoľnosť a zvracanie, hnačka, zimnica.  
 

• U rôznych ľudí môžu byť tieto symptómy rôzne intenzívne. Záleží to najmä od sily ich  
       vlastnej imunity.  
 
• V záujme predchádzania uvedenému ochoreniu boli prijaté prísne hygienické 

preventívne opatrenia a to: 
 
• Dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny: 

• pravidelné umývanie rúk mydlom alebo dezinfekčným gélom 
• zakrývanie si ústa a nosa pri kašľaní a kýchaní 
• nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej 

vreckovky 
• vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby  
• nosenie ochranného rúška 

 
• Dôsledné dodržiavanie hygieny a čistoty bezprostredného prostredia (čistenie 

dotykových povrchov – kľučky, madlá, mobily, stôl a pod.) a obmedzenie nosenia 
náramkov a iných predmetov na rukách. 

• Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo 
ochorenia dýchacieho traktu. 

• Dodržiavanie osobného odstupu (najmenej jeden meter), nepodávanie rúk. 
• Nevyhľadávanie miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné. 
• Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a 

kašľa a neprijímať návštevy. 
• Zamedzenie  zdieľaného používania uterákov, riadov a iných osobných predmetov. 
• V prípade zhoršenia príznakov, zavolať svojmu lekárovi alebo kontaktovať Úrad 

verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevovať ambulanciu alebo 
pohotovostnú službu. 
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• Nepretržité používanie ochranných pomôcok – rúška, respirátory, okuliare, ochranné 

rukavice, dezinfekčné prípravky na dezinfekciu rúk a všetkých plôch a predmetov 
v objekte. 

• Priebežne informovať zamestnancov na operatívnych stretnutiach a prijímateľov SS  
priamo v ich obytných izbách  o potrebných postupoch a opatreniach v súvislosti 
s výskytom mimoriadnej krízovej situácie až do skončenia platnosti mimoriadnych 
krízových opatrení. 
 
 

2.1  Prijaté opatrenia   

 
2.1.1  Zákaz návštev 

                                        
Vedenie CSS pristúpilo k opatreniu zákazu návštev odo dňa  06.03.2020. Zamestnanci, 
prijímatelia SS a príbuzní boli s opatrením zákazu návštev oboznámení ústne, telefonicky 
a výveskou na vstupných dverách. 
Zákaz návštev vychádza z Rozhodnutia zo 6.3.2020 
ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Trnavská cesta 52                                                                  Číslo: OLP/2405/2020 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava                                                                  
Číslo: OLP/2405/2020, zverejneného vo 
Verejnej vyhláške, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na 
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a § 48 ods. 4 písm. e) zákona 
č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
                                                   ROZHODNUTIE 
 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnenia niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon (č. 355/2007 Z. z.") vo veci 
nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-l9 
a možným ohrozením verejného zdravia podl'a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. 
a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(správny poriadok) v znení 
 neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.71/1967 Zb.") nariad'uje nasledovné  
 
opatrenia: 
 
             Podľa §48 ods. 4 písm. e) zákona č.355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivost' povinní zabezpečiť: 
1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach 
2. Dôsledne dodržiavať hygienicko – epidemiologický režim na všetkých  
    oddeleniach a prísnu bariérovú  ošetrovateľskú techniku u pacientov  
    podozrivých z ochoreniaCOVID-I9 a nad'alej v prípade potvrdenia tohto ochorenia. 
 
   Termín: dňom 07.03.2020 až do odvolania 
 
 
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní 
 poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev. 
Termín: dňom 07.03.2020 až do odvolania. 
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2.1.2   Prísne dodržiavanie hygienických predpisov a dezinfekcie  

 
• Zamestnanci sú povinní dodržiavať hygienické predpisy  v domácom aj pracovnom 

prostredí a tým zamedziť možnosti prenosu nákazy vírusom a zabezpečiť ochranu 
seba a osôb, s ktorými prichádzajú nutne do kontaktu. 

• Vzhľadom k druhu činnosti nie je možné zabezpečiť izoláciu od prijímateľov SS, ale 
práve z toho dôvodu je nutné dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia a dezinfekciu. 

• Zamestnanci sú povinní nosiť ochranné rúška, ktoré im poskytol zamestnávateľ – 
buďto jednorázové alebo plátené, zhotovené svojpomocne. Používať dezinfekčné 
prípravky na hygienu rúk, antibakteriálne gély, tekuté a tuhé mydlá. Často si umývať 
a krémovať ruky. 

• Zabezpečiť dezinfekciu pevných plôch dezinfekčnými roztokmi a prípravkami, ktoré 
poskytne zamestnávateľ pri dennom upratovaní celého objektu, špeciálne sa venovať 
madlám, kľučkám, zábradliu, vypínačom. Denne priebežne dezinfikovať výťah 
a obslužné tlačidlá a všetky plochy s častým dotykom.  

• Používať dezinfekčný prípravok na textílie, na pranie prádla taktiež používať 
dezinfekčné prípravky. 

• Zamestnanci  používajú ochranné rukavice, prevažne pri priamom kontakte 
s príjímateľmi SS, ochranné rúška používajú sústavne. 

• Na dezinfekciu denne používať germicídny žiarič v režime s prítomnosťou osôb 
a v noci v režime bez prítomnosti osôb v priestoroch, kde je to možné.   

• Prijímatelia SS sú usmerňovaní k prísnejšiemu režimu hygieny, hlavne umývaniu rúk,     
           noseniu ochranných rúšok  a rukavíc pri kontakte s inými osobami hlavne z externého    
           prostredia (napr. návšteva lekára, nemocnice, úradu a pod.) 

• Meranie teploty bezdotykovým teplomerom zamestnancom aj prijímateľom SS a ich 
evidovanie. 

• Zvýšenie kontroly zdravotného stavu prijímateľov SS, ako aj sledovanie zdravotného 
stavu zamestnancov. 

• Dodržiavanie pitného režimu prijímateľov SS a jeho denné zaznamenávanie. 
• Zriadenie a označenie infekčnej izby podľa usmernení v manuáli so zohľadnením 

dodržania oddelenia infikovanej a neinfikovanej časti, jej vybavenie potrebnými 
ochrannými pomôckami a dezinfekciou. 

• Zriadenie obytných miestností, ktoré sú určené na oddych a prespanie zamestnancov, 
ktorí budú pracovať s prijímateľmi v karanténe. 

• Obmedzenie združovania prijímateľov SS v skupinách, obmedzenie spoločných 
aktivít, zdržiavanie sa v obytných izbách 

• Prevencia zamestnancov a prijímateľov SS voči ochoreniu formou podávania 
vitamínov C, D v doplnkovej forme a taktiež denne poskytovanie čerstvého ovocia. 

• Zabezpečenie látkových rúšok pre zamestnancov a prijímateľov SS (zamestnanci 4 ks, 
prijímatelia 2ks), k dispozícii sú jednorázové rúška pre všetkých. Zabezpečenie 
antibakteriálneho gélu na ruky pre zamestnancov pre použitie mimo pracoviska. 
Dezinfekčné prípravky na pracovisku sú samozrejmosťou. 

• Zriadenie karanténnej - izolačnej izby pre prípad izolácie prijímateľov SS pri príjme 
alebo pri návrate z nemocnice so špeciálnym režimom. 

• Spracovanie a priebežná aktualizácia zoznamu zdravotníckeho a dezinfekčného 
materiálu a ochranných pomôcok. 

• Vyhradenie a označenie nádoby na zber infekčného odpadu, vyhradenie a označenie 
nádoby na zber infikovaného prádla a práčky na pranie infikovaného prádla. 
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2.1.3  Spôsob kontaktu  prijímateľov  CSS  s príbuznými 

 
• Prijímatelia  môžu denne kontaktovať  príbuzných telefonicky alebo komunikáciou 

pomocou tabletu cez aplikáciu VIBER, WHATSAPP a SKYPE,  ktoré boli zriadené 

za účelom umožniť im vzájomne intenzívnejšiu komunikáciu spojenú aj s možnosťou 

obrazu. Uvedené opatrenie  im pomôže ľahšie zvládnuť krízové obdobie karantény. 

 

2.1.4  Informovanosť zamestnancov a prijímateľov CSS   

• Forma komunikácie s telefónnymi číslami na jednotlivé úseky  je zverejnená na web 

stránke poskytovateľa JESEŇ ŽIVOTA, n. o.  v záložke COVID-19 - OZNAM 

• Zamestnanci sú priebežne informovaní o opatreniach krízového plánu a o vývoji 

situácie v súvislosti s COVID-19 na operatívnych stretnutiach s krízovým štábom 

• Prijímatelia SS sú priebežne informovaní o opatreniach krízového plánu a o vývoji 

situácie v súvislosti s COVID-19  sociálnymi pracovníčkami a inštruktorkou sociálnej 

rehabilitácie, a  to v adekvátnej forme a v nutnom rozsahu. 

• Za účelom operatívneho reagovania na situáciu 

 priebežne sledujeme informácie ohľadom mimoriadnej situácie, sme 

v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

 sledujeme priebežne opatrenia a aktualizácie opatrení  Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zdravotníctva, Prešovského 

samosprávneho kraja, Hlavného hygienika SR, Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb SR, 

 bol prijatý plán preventívnych opatrení – tzv. prípravná fáza, 

 bol prijatý plán krízových opatrení v prípade karantény – tzv. intervenčná fáza, 

 v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená 

prostredníctvom vytvorených krízových tímov 

 úkony starostlivosti , opatrovateľského – ošetrovateľské úkony v prípade 

vzniku krízovej situácie budú minimalizované na nutný rozsah 

 zabezpečenie potrebných liekov a zdravotníckeho materiálu pre prípad vzniku 

krízovej situácie 

 zabezpečenie krízového jedálneho lístka pre prípad vzniku krízovej situácie 

 zabezpečenie hygienických, dezinfekčných a ochranných pomôcok  
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3.  OPATRENIA PRE VÝKON V KRÍZOVOM REŽIME - NEPRETRŽITÝ POBYT 
V UZATVORENOM OBJEKTE V PRÍPADE VYHLÁSENIA KARANTÉNY 
 

3.1  Evidencia zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu  

Poskytovateľ soc. služieb má spracovanú evidenciu všetkých ochranných pomôcok 

a dezinfekčného materiálu, ktorý je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný podľa príjmu na sklad, 

a podľa výdaja do spotreby.  

 

3.2   Zoznam vybavenia zamestnancov pre prípad vyhlásenia karantény a povolania do     
        CSS ku krízovej službe 
 

     Na informačných stretnutiach so zamestnancami boli všetci informovaní o potrebe mať 

pripravené potrebné vybavenie pre prípad vzniku krízovej situácie - karantény. Dôležité je 

mať pripravené: 

1. základné lieky pre svoju potrebu 

2. oblečenie na výmenu 

3. hygienické potreby 

4. mobil, nabíjačka 

 

3.3    Zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb 

• Informačné stretnutia s prijímateľmi SS – poskytnutie potrebných informácii o ochorení 

COVID-19 v prijateľnej forme sociálnymi pracovníčkami, vysvetlenie nutnosti zákazu návštev 

a donášky potravín a pochutín do zariadenia 

• Zrušenie skupinových aktivít, možnosť stretnutí nanajvýš 4 osôb pri dodržaní všetkých 

sprísnených hygienických opatrení – povinnosť mať rúška 

• Dočasné obmedzenie podávania jedál v spoločnej jedálni, stravovanie individuálne na 

obytných izbách 

 
• Poskytovanie spoločných aktivít po skupinkách do 4 osôb alebo individuálne -   

sociálna rehabilitácia,  cvičenie horných a dolných končatín v stoji aj v sede , čítanie dennej  

 

 

• tlače a kníh na pokračovanie,  lúštenie krížoviek a osem smeroviek,  počúvanie hudby,  

kreslenie,  pozeranie vybraného TV programu s výkladom (prírodopisné programy, historické, 

cestopisné)  

• Individuálny program pre prijímateľov, individuálne rozhovory  

• Pobyt v záhrade a na terase v závislosti od  poveternostných podmienok – individuálne 

alebo v skupinkách do 4 osôb s rúškom 
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3.4   Uskladnenie odpadu v prípade výpadku technických služieb 

 
V prípade výpadku technických služieb bude odpad uskladňovaný vonku v priestoroch okolo 

skladov CSS, pri smetných kontajneroch. Bude označený:  

 komunálny odpad  v čiernych vreciach 

 infikovaný odpad v modrých vreciach 
 
 použité rúška či respirátory v samostatnej nádobe – plastovej taške alebo krabici,  

     pevne uzavretej, označenej. 

 

 

3.5   Zamestnanci pre výkon v krízovom režime  

     V prípade vzniku krízovej situácie - karantény boli zamestnanci na základe ich súhlasu 

rozdelení do 2 krízových tímov podľa profesií v rámci organizačnej štruktúry  tak, aby bol 

zabezpečený chod prevádzky bez porúch počas krízovej služby, t.j. počas nepretržitého 

pobytu v objekte . Súčasťou zoznamov krízových tímov sú aj telefonické kontakty. 

     Zloženie krízových tímov: 

1.krízový tím/  2.krízový tím  

 - Riaditeľka CSS /Vedúci prevádzky         

 - Soc. pracovníčka/Soc. pracovníčka       

 - Inštruktorka  sociálnej rehabilitácie/Zdravotný asistent 

 -Vedúca zdravotná sestra /Zdravotná sestra        

- Opatrovateľ/Opatrovateľ  

- Kuchárka/Kuchár                   

- Pomocná sila/Pomocná sila           

- Upratovačka/Upratovačka             

- Údržbár/Údržbár            
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Príloha č. 3 
Určení zamestnanci pre výkon v krízovom režime.  
 
1. KRÍZOVÝ TÍM 
1x zdravotná sestra/zdravotný asistent          
4x opatrovateľ/ka                   
1x kuchárka                            
1x pomocná sila                 
1x upratovačka                     
1x údržbár                            
 
2. KRÍZOVÝ TÍM 
1x zdravotná sestra/zdravotný asistent     
1x zdravotná sestra/zdravotný asistent          
4x opatrovateľ/ka                   
1x kuchárka                            
1x pomocná sila                 
1x upratovačka                     
1x údržbár                            
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Príloha č. 4 
Zoznam hygienických, dezinfekčných a ochranných pomôcok. 
Rukavice L  Peha-soft nitrile white  
Rukavice M  Peha-soft nitrile white  
Rukavice latexové biele S  
Rukavice vinyl S biele  
Rukavice na jedno použitie M  
Rukavice latexové S  
Rukavice chirurgické nesterilné M 
Návleky na topánky modré  
Krém na ruky s dezinfekčnou prísadou  
Utierky netk. textília  
Antibakteriálny gél na ruky  
Tekuté dezinfekčné mydlo  
Savo originál  
Savo bez chlóru  
Sanytol dezinfekcia univerzálny čistič  
Sanytol dezinfekcia do kuchyne  
Sanytol dezinfekcia na bielizeň 
Dezinfekcia bez chlóru  
Domestos dezinfekcia WC  
R2- plus dezinfekčný koncentrát  
D10 conc univerzálny dezinfekčný čistič  
Sterilium dezinfekcia na ruky  
Baktolin dezinfekčné mydlo  
Bacillol dezinfekčný prípravok  
Ochranný štít  
Ochranné okuliare  
Dezinfekčný koncentrát na povrchy  
Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok  
Chirurgická maska  
Respirátor KN95/FFP2  
Respirátor FFP3  
Overal  
Jednorazový ochranný oblek 
Pratelné rúška  
Oxivir Plus, čistiaci a dezinfekčný prostriedok 
SUMA Bac conc. D10, čistiaci a dezinfekčný prostriedok 
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