Plán krízového managementu v
v zariadení DSS pre dospelých Moravskom Svätom Jáne
prijatý v súvislosti so šírením coronavírusu COVID-19

vypracovala : Mgr. L. Lopatníková

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií vydalo MPSVaR a Ministerstvo
zdravotníctva v SR záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s
nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom-COVID-19, SARS-CoV.
Tento plán krízových opatrení upravuje preventívne postupy a prístupy pri manažmente
podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku
koronavírusu COVID-19.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE a ROZSAH POSTUPU
Tento dokument prináša vedúcim zamestnancom základné informácie o ochorení
COVID – 19 a záväzné postupy,opatrenia a odporúčania, ktoré predstavujú preventívne
prístupy v zabránení šíreniu tohoto ochorenia, ale zároveň informujú aj o postupoch a
procesoch prípravy na prípadné väčšie rozšírenie tohto ochorenia a odporúčajú základné
opatrenia, ktoré môžu byť prijaté pre zabezpečenie informovanosti v oblasti DSS. Zároveň
slúži aj pre usmernenie koordinácie postupov v prípade zhoršenia situácie v podmienkach
DSS, prípadne na území Slovenskej republiky.
Návrh metodických krokov je smerovaný primárne na sociálne služby, kde je tvorba
krízových opatrení najzložitejšia.
CIEĽ DOKUMENTU :
Koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencia stresu u klientov,
zamestnancov a krízového manažmentu DSS.
Tento dokument je súbor všeobecných informácií a záväzných prístupov,postupov,
opatrení a odporúčaní vychádzajúcich z poznatkov a štandardných postupov MZ SR. Tieto
postupy sú aktuálne spojené s opatrenia Ústredného krízového štábu a s vydanými
usmerneniami, opatreniami a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti
s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID -19. Tieto
odporúčania sa vzťahujú pre výkon prevencie a starostlivosti o klientov sociálnych služieb
s podozrením na ochorenie COVID -19 v pobytovej forme poskytovanej sociálnych služieb
v Slovenskej republike.
1.INFORMÁCIE O VÍRUSE COVID-19
Hlavným prameňom nákazy bolo doteraz pacienti s pneumóniou (zápalom
pľúc)infikovaní vírusom SARS CoV. Prenos dýchacích aerosólov (kvapôčok) je hlavnou
cestou prenosu a prenáša sa z človeka na človeka.
Inkubačná doba je 2-14 dní. Z toho dôvodu tí, ktorí boli vystavení stretnutiu s človekom so
známym, t.j. potvrdeným prípadom COVID – 19, majú byť bezodkladne izolovaní v
domácom prostredí alebo v priestoroch pobytového zariadenia sociálnych služieb ( ktoré
im nahrádza domáce prostredie ) počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou osobou,
nakoľko sa v priebehu tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi COVID19.
Úlohou krízového plánovania je vytvárať podmienky na úspešný zásah a
minimalizovanie škôd a strát, príp. stanoviť účinné metodiky na jednotlivé prípady
V podmienkach DSS je potrebné :
a) klient, rodina ,resp. opatrovateľ, sestra, priamy nadriadený, vedúci zamestnanec má
povinnosť o kontaktoch s človekom/známym prípadom potvrdených ochorením COVID-19,
ako aj o príznakoch TELEFONICKY INFORMOVAŤ
ošetrujúceho lekára/resp.
všeobecného lekára alebo regionálneho hygienika

b) riadiť sa usmerneniami lekára a hygienika
c) dodržiavať zásady RESPIRAČNEJ HYGIENY – často si umývať ruky mydlom a vodou,
používať dezinfekčné prostriedky s plne virucidným ( usmrcujúcim vírusy ) účinkom
(s obsahom alkoholu - ak je to možné)
d) samotný zamestnanec/klient sociálnych služieb, ktorý prišiel do kontaktu s osobou
s potvrdeným COVID-19 môže byť bez príznakov tohto ochorenia, ale môže byť rizikový
prenášač pre okolie môže byť po dobu 14 dní:
- izolovaný v miestnosti na to určenej v DSS
- izolovaný v domácej izolácií
- hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení
PRÍZNAKY OCHORENIA koronavírus COVID-19:
- horúčka nad 38 stupňov
- kašeľ
- sťažené dýchanie
- bolesť svalov
Táto infekcia môže spôsobiť závažnejšie príznaky predovšetkým ľuďom nad 70 rokov,
ľuďom s chronickým ochorením (onkologické, pľúcne, srdcovo-cievne),ľuďom s oslabeným
imunitným systémom a ľuďom so súčasne sa vyskytujúcimi ochoreniami.
Ak sa zamestnanec/klient po 14-dňovej karanténe cíti dobre, je asymptomatický môže sa
po konzultácií so všeobecným lekárom, príp. regionálnym hygienikom bez problémov
vrátiť do kolektívu.
2. ZÁKLADNÉ OPATRENIA PRIJATÉ v DSS :
Opatrenia boli prijaté okamžite po vyhlásení alarmujúceho počtu nárastu ľudí
s koronavírusom COVID-19 (12.3.2020).
Všeobecné zásady :
- vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi predovšetkým s akútnym respiračným ochorením
- skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí
- často si umývať ruky teplou vodou a mydlom
- pravidelne dopĺňať dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu
- dodržiavanie zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej
činnosti, pri ktorej došlo ku kontaminácií
- pravidelné a intenzívnejšie vetranie
- zákaz návštev v zariadení do odvolania
- zákaz preberania balíkov od príbuzných cez bránu a vrátnicu zariadenia
- cudzí stravníci preberajú jedlo iba v priestoroch vrátnice v určených nádobách
od interného zamestnanca kuchyne, ktorý jedlo v určenom čase prinesie
- povinnosť nosiť rúška do odvolania
- v rámci dezinfekcie je vo frekventovaných priestoroch zariadenia je podľa vypracovaného
harmonogramu používaný germicídny žiarič
Opatrenia pre zamestnancov :
- každý zamestnanec obdržal potrebné množstvo jednorázových a opakovane
použiteľných rúšok a gumených rukavíc

- na každom úseku poverený vedúci pracovník zabezpečuje potrebné množstvo
dezinfekčných prostriedkov
- zamestnanci, ktorí prišli do styku, alebo žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré sa
vrátili zo zahraničia nastúpili do domácej karantény, príp. čerpajú dovolenku
Opatrenia pre klientov DSS:
- do odvolania boli zrušené všetky interiérové záujmové hromadné aktivity v zariadení
(terapie, oslavy, kino…)
- pred každým jedlom prebieha kontrolovaná dezinfekcia rúk (vstup do jedálne až
po prevedení dezinfekcie každého klienta )
- vzhľadom k vysokému počtu stravníkov v zariadení je ich počet aktuálne regulovaný,
stravovanie prebieha v menších skupinách
- v priestoroch terapie je vytvorená izolačná miestnosť
- zákaz vstupu cudzím osobám na uzatvorené oddelenia zariadenia ( klienti s otvorených
odd.)

Opatrenia pre externých dodávateľov tovaru:
- každý externý dodávateľ tovaru si v priestoroch vrátnice vydezinfikuje ruky
- vstup do areálu zariadenia je povolený iba s ochranným rúškom na tvári, v rukaviciach
a po dezinfekcii rúk – o tejto povinnosti sú dodávatelia informovaní telefonicky aj
písomnou výzvou na vstupnej bráne zariadenia
3. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA COVID-19 U ZAMESTNANCA
S ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce má zamestnanec povinnosť informovať
o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti,
alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou,
ktorej bola zistená a potvrdená infekcia COVID-19. 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 ísť na vyšetrenie alebo
zostať v domácej izolácií a pod. najmä ak je dôvodné podozrenie, že zamestnanec nie je
spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení
karantény, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný regionálny hygienik a v tomto zmysle
je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi
bola karanténna 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 neschopný. Zamestnanec sa môže vrátiť
na pracovisko, ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky respiračnej infekcie
( pri nepotvrdení COVID – 19).
Denná kontrola zdravotného stavu v zariadení:
- pri podozrení na akékoľvek respiračné ochorenie v DSS vykonáva hlavná sestra /v jej
neprítomnosti službukonajúca sestra denne ráno po nástupe na rannú službu kontrolu
zdravotného stavu klientov i zamestnancov. PSS sa počas dňa meria telesná teplota 2x, v
prípade akéhokoľvek podozrenia je telesná teplota meraná podľa potreby.
Vedúci zamestnanci jednotlivých úsekov doručia ráno po nástupe na svoje pracoviská
čestné prehlásenie o zdravotnom stave podpísané jednotlivými zamestnancami hlavnej
sestre zariadenia. Hlavná sestra zariadenia čestné prehlásenia denne kontroluje
a priebežne zakladá.

4. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA COVID-19 V ZARIADENÍ POSKYTUJÚCOM
POBYTOVÚ SOCIÁLNU SLUŽBU
V prípade ak je u klienta DSS podozrenie na infekciu COVID-19 pracovníkmi zariadenia
okamžite primárne kontaktovaný ošetrujúci lekár, ktorí rozhodne o ďalšom postupe. Ak nie
je k dispozícií lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ pre určenie ďalšieho postupu.
POSTUP PRI STAROSTLIVOSTI O IZOLOVANÉHO KLIENTA V PODMIENKACH DSS:
- ak hygienik vysloví podozrenie z infekcie COVID-19, ale rozhodne, že chorý klient
nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia, vyšetrí ho tím záchrannej zdravotnej
služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie /vyvrátenie COVID-19
- v podmienkach DSS je chorý prísne zabezpečený v izolácií podľa odporúčaní odborného
pracovníka RÚVZ
- v starostlivosti o klienta sa postupuje ako v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie
- izba s izolovaným klientom je označená ako infekčná z dôvodu, aby zamestnanci boli
jasne informovaní o potrebe režimových opatrení a bariérovej ošetrovacej techniky
- chorý klient by mal použiť rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne uskladnené v
špeciálnej nádobe označenej ako BIOHAZARD /biologický odpad/, alebo aspoň v 2
vreciach a samostatnej nádobe
- kontaminovaný odpad sa musí vynášať pravidelne a za prísnych bezpečnostných
podmienok, ktoré nedovolia kontaminácií okolitého prostredia mimo izby izolovaného
klienta
- kontaminovaný materiál musí byť zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku zariadenia
- personál je vybavený jednorázovými pomôckami určenými pre prácu so suspektným
/podozrivým / klientom, ktoré mu v prípade ak ich nemá zabezpečia Štátne hmotné
rezervy
- personál je priebežne vzdelávaný podľa vnútorných predpisov zariadenia a pokynov
RÚVZ
- jednorázové pomôcky použité na ošetrovanie chorého klienta sú bezpečne likvidované
ihneď po použití / vrátane použitých vreckoviek /
- ak nie sú k dispozícií jednorázové pomôcky určené pre prácu s COVID- 19 nemožno tak
zaistiť dostatočnú ochranu personálu, klient musí byť v spolupráci s RÚVZ-om odoslaný
sanitkou vybavenou na prevoz infekčného klienta do zdravotníckeho zariadenia
a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti
- na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie
všetkých klientov, ktorí prišli do styku s chorým klientom do kontaktu

- o ďalších opatreniach v manažmente ostatných klientov a pracovníkov zariadenia sa
poskytovateľ sociálnej služby riadi odporúčaním RÚVZ
- všetky priestory a povrchy, s ktorými prišiel chorý klient musia byť dôkladne
dezinfikované za použitia vírocidného dezinfekčného prostriedku podľa plánu
prevádzkového poriadku poskytovateľa
5.MANIPULÁCIA S ODPADMI
Odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinečných
podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami má byť vložený do
plastových vriec pre tento druh odpadu. Vrecia musia mať maximálny objem 0,1m 3 a silu
minimálne 0,1 mm.
6. POSTUP PRI POTVRDENÍ NÁKAZY COVID-19 V DSS
Pri vzniku mimoriadnej situácie a potvrdení nákazy COVID-19 v DSS nasleduje
postupné testovanie všetkých klientov a zamestnancov DSS.
Skupina pozitívne testovaných klientov a zamestnancov :
Skupina od okamihu poznania výsledku podlieha riadeniu hlavnej zdravotnej sestry
zariadenia / príp. personálu, ktorý bude zodpovednou osobou pre konkrétny úkon určený
- klienti budú ubytovaní v priestoroch karanténnej/izolačnej miestnosti v samostatne
pripravenej budove
- postup pri starostlivosti určí ošetrujúci lekár MUDR. J.Uhlíková
- vstup do miestnosti iba určeným pracovníkom
- zvýšený bezpečnostný režim
- zamestnanci majú k dispozícií samostatnú ambulanciu + kúpeľňu s WC + miestnosť
na odpočinok a spánok
- stravovanie zabezpečuje určený pracovník/člen krízového tímu v samostatných varných
nádobách určených na jedlo, v samostatne vyčlenených jednorázových stolovacích
potrebách
- zabezpečovanie prania a žehlenia kontaminovaného šatstva a posteľnej bielizne
prebieha určeným pracovníkom práčovne v bezpečnostných uzatvárateľných nádobách
- dezinfekciu všetkých priestorov zabezpečujú určení pracovníci podľa rozdelenia hlavnej
sestry a aktuálnej situácie v zariadení
7. POSTUP PRÁCE PRI REŽIME OSTATNÝCH KLIENTOV V DSS :
Skupina negatívne testovaných klientov a zamestnancov :
Skupina od okamihu poznania výsledku podlieha riadeniu vedúcej úseku sociálnej
rehabilitácie zariadenia / príp. personálu, ktorý bude zodpovednou osobou pre konkrétny
úkon určený
- klienti a personál zostávajú ubytovaní v hlavnej budove zariadenia
- denný režim bude prispôsobený aktuálnemu stavu klientov v skupine /v prílohe program
denných aktivít/
- vstup do centrálnej budovy iba určeným pracovníkom
- zvýšený bezpečnostný režim
- zamestnanci majú k dispozícií samostatnú ambulanciu + kúpeľňu s WC +miestnosť
na odpočinok a spánok
- stravovanie bude prebiehať v hlavnej jedálni zariadenia
- zabezpečovanie prania a žehlenia šatstva a posteľnej bielizne prebieha určeným
pracovníkom práčovne v bezpečnostných uzatvárateľných nádobách

- dezinfekciu všetkých priestorov zabezpečujú určení pracovníci podľa rozdelenia hlavnej
sestry a aktuálnej situácie v zariadení
8.PRACOVNÝ POSTUP VYČLENENÝCH PRACOVNÍKOV V DSS :
Danú skupinu tvoria dve osoby:
1/ administratívny sociálny pracovník – zodpovedná osoba na zabezpečenie nevyhnutých
služieb a potrieb
2/ vodič/údržbár - administratívny sociálny pracovník – zodpovedná osoba
na zabezpečenie nevyhnutých služieb a potrieb
Základnou úlohou daných pracovníkov je v zmenených podmienkach zariadenia udržať
základné a potrebné štandardy kvality pre optimálne fungovanie všetkých osôb v zariadení
počas celej doby karantény.

Príloha č.1

Menovanie členov krízového štábu
Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ich odporúčaného postupu pre poskytovateľov sociálnych
služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom /COVID-19/
s platnosťou od 10.3.2020 menujem

menujem krízový štáb zariadenia

Predseda
Členovia

Ing. Matlovič Ján
Mgr. Lopatníková Lucia
Bc. Jelčová Katarína
Mgr. Kolibjárová Anna
Hajdin Stanislav
Šrámková Mária
Majzúnová Mária
Muchová Silvia
Kadlicová Elena
Kudličková Jozefa

Mgr. Lopatníková Lucia
riaditeľka DSS

Príloha č.2
Nutný počet pracovníkov na zaistenie prevádzok v prípade výskytu COVID-19:

1.Upratovačky : 2
2.Práčky : 2
3.Údržbár : 1
4.Kuchárky : 2
5.Vodič : 1
6.Zdravotný úsek :4 /z toho aspoň 1 zdravotná sestra/
SPOLU : 13 pracovníkov
IZOLAČNÉ MIESTNOSTI:
1. Spoločenská miestnosť/pri pracovnej terapii/ - 8 klientov
2. Miestnosť pracovnej terapie /inštruktor PT/

- 6 klientov

3.Druhé poschodie administratívnej budovy

- 11 klientov

SPOLU

- 25 klientov

DOČASNÁ AMBULANCIA pre klientov nakazených koronavírom:
zriadená v priestoroch rehabilitačnej miestnosti , slúžila by aj ako odpočinková miestnosť
pre zdravotnícky personál , ktorý by sa staral o nakazených klientov
Hlavná budova - kaštieľ by slúžila pre ostatných klientov DSS ,šatňa zamestnancov
zdravotného úseku by zároveň slúžila ako oddychová miestnosť pre ostatných
zamestnancov na službe.
V prípade rozsiahlejšej epidémie sú k dispozícii priestory ďalších miestností
v terapeutickej budove a časť administratívnej budovy.

Príloha č. 3

Starostlivosť o klienta v izolácii
Zodpovedný: službukonajúca zdrav. sestra

Kontroluje: hl. sestra (denne)

 Všetky činnosti vykonávať maximálne 15 minút.
 Zapísať do zošita čas, dátum a všetky pomôcky , dezinfekčné prostriedky použité pri
poskytovaní starostlivosti.
 Pracovník si oblečie ochranné pomôcky (oblek, masku, návleky, štít, rukavice )
–
vykoná potrebné úkony – max. 15 min.
–
vyzlečie, odloží do nádoby pre kontaminovaný odpad, dezinfikuje si ruky a všetky úkony
zapíše. Pomôcky, ktoré sa dajú dezinfikovať – vydezinfikuje, zapíše použitý spôsob
dezinfekcie a expozičný čas prístroja určeného na túto dezinfekciu (15 – 30 min.)
 Nádoba na kontaminovaný odpad je umiestnená pri vchode do izolačnej miestnosti
 Osobné, posteľné prádlo klienta sa dáva do vreca, ktoré bude zaviazané, označené. Uložené
bude v debni pred izoláciou a každý deň ho určený pracovník o 7³° odovzdá na hranici
karantény určenej pracovníčke z práčovne.
 Riad používaný pri stravovaní sa bude umývať v izolácii. Momentálne sa používa riad na
jedno použitie.
Strava sa
z kuchyne donesie v dózach, pracovník stravu naloží na taniere a dózy vráti do kuchyne.
Dezinfikovať sa bude roztokom 2 % Sava ( 200 ml. Sava na 1l. vody)
 Všetky úkony, ako je meranie fyziologických funkcii, kúpanie, prezliekanie postele, treba
zapisovať aj do COVID hlásenia
kúpanie – 3x
za týždeň – minimálne,
prezliekanie postele –
2x za týždeň,
umývanie a dezinfekcia
podlahy, WC, kľučky – 2x denne ( 2% chloramín – 20g na 1l. vody)
dezinfekcia žiarením 1x denne, v čase vychádzky.
 Osobné a posteľné prádlo počas víkendu bude v zaviazaných vreciach odložené v debni
a v pondelok, v určenom čase sa odovzdá.
 Zabezpečenie vychádzok klienta:
denne, podľa počasia, od 13³° do 14°° zabezpečí stanovený pracovník pobyt izolovaného
klienta na čerstvom vzduchu, zároveň zaistí, aby sa v priestore určenom pre karanténu
nezdržiavali iní klienti.
Zodpovedný –
určený pracovník v daný deň
 Po ukončení práce v izolačnej miestnosti stanovený pracovník vydezinfikuje kľúče
a odovzdá ich na ambulancii.

Príloha .č. 4

