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1 Ciel' 

Cieľom je nariadiť pracovný postup pre odborných zamestnancov na zdravotnom úseku, ktorý zistí 

podozrenie nákazy PSS koronavírusom a zaškoliť odborných zamestnancov pre výkon v mimoriadnej 

udalosti. 

Cieľová skupina: Odborní zamestnanci na Ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku a prijímateľ 

sociálnej služby (PSS) 

2 Priebeh činností 

2.1 Prvá fáza/čas --~--~---------------~--------' 
• Zabezpečenie miestnosti. Zodpovedná: hlavná sestra 

Ako izolačnú miestnosť pri podozrení na koronavírus. 

využijeme izolačnú miestnosť pre PSS pokiaľ obývajú obytnú jednotku dvaja a viac PSS. 

Pred dvere umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vreckom a 

nádobu s dezinfekčnou tekutinou na ochranné okuliare. 

• Príprava materiálu a pracovných pomôcok, úprava prostredia podľa zdravotného stavu 

klienta (10 min). Zodpovedná: hlavná sestra 

Vyhotoviť balíčky pre prípad podozrenia na infekciu PSS s obsahom: ochranné okuliare, rúška 

- jednorazové, plátenné, ochranné rukavice, ochranný jednorazový overal + teplomer. Pokyn 

na prípravu vydáva hlavná sestra - ihneď. 

• Príprava dokumentácie. Zodpovedná: hlavná sestra 

Na nástenku umiestniť a zviditeľniť telefónne číslo RÚVZ - ihneď. 

2.2 Druhá fáza/čas 

• Vstup a komunikácia odborného zamestnanca s PSS v domácej izolácii/karanténe: 

Odborný zamestnanec vstupuje do miestnosti PSS iba v ochranných okuliaroch, s rúškom, s 

ochrannými rukavicami a v ochrannom jednorazovom overale ak PSS nahlási, že sa necíti 

dobre a sťažuje sa na bolesť svalov, bo lesť kÍbov, má sťažené dýchanie, má prejavy nádchy 

a kašle. 

Zamestnanec okamžite odmeria teplotu. Ak zistí že teplota je nad 38° C telefonicky oznámi 

tento stav všeobecnému lekárovi a postupuje podľa inštrukcie lekára. Ak lekár nariadi 

karanténu, odborný zamestnanec vykoná opatrenia podľa inštrukcie lekára a zabezpečí 

miestnosť podľa bodu 2. 

• Oznam o karanténe neodkladne ohlási príslušný zamestnanec riaditeľke. 

• Následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti a o zahájení režimu karantény podá 

neodkladne informáciu ústne a následne písomne aj všetkým dotknutým zamestnancom 
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r 
v prebiehajúcej a nastupujúcej zmene. Zabezpečí aby bola infonnácia odovzdávaná ďalšej 

následnej zmene. 

• Na dvere zotavovacej miestnosti pripevní na viditeľnom mieste oznam: ,,Miestnosť 

v karanténe!". 

• PSS poučí o správaní sa v domácej izolácii a odovzdá mu masku. Viď príloha: Domáca 

izolácia. 

• Odborný zamestnanec pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť. Do miestnosti vstupuje už iba 

v ochranných pomôckach. Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia pomocou 

dezinfekčného prostriedku s obsahom chlóru 500 mg/1 vody. 

• V zmysle inštrukcie lekára/ky odborný zamestnanec zabezpečí lieky a sleduje základné 

životné funkcie 

• podáva lieky na stlmenie horúčky, 

• podáva teplé nápoje 

• zabezpečí stravu a prípadne pomáha pri príjme stravy 

• starostlivo zaznamenáva požitie liekov a príznaky ochorenia 

• Denne monitoruje aj vlastnú teplotu tela. 

povzbudzovanie PSS k spolupráci, a dodržiavaní odporučených opatrení a odporúčaní 

Opustenie miestnosti vykonať v ochranných pomôckach 

Vyzlečenie ochranných pomôcok vykonať nasledovným postupom: 

a. Ochranný overal 

b. Ochranné okuliare 

c. Ochranná rúška 

d. Jednorazové rukavice 

Odev pod písmenom „a, c, d" vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým vreckom, odev 

pod písmenom „b" do dezinfekčnej nádoby s tekutinou. 

Otvoriť nádobu, kde sú vhodené predmety „ a, c, d" vytiahnuť vrecko, uzavrieť ho a ihneď 

vyhodiť do odpadových nádob - kontajnera pred budovou. 

Ak je rúško plátenné, vhodiť ho k okuliarom. Okuliare nechať dezinfikovať podľa návodu na 

dezinfekciu, potom umyť pod prúdom teplej vody. Rúško nechať vyprať, vyžehliť v práčovni na 

Ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku. 

2.3 Tretia fáza/čas 

V prípade, že sa zdravotný stav zhorší počas obdobia domácej izolácie odborný zamestnanec 
zavolá na RÚVZ , územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, alebo lekárovi a postupuje 
podľa inštrukcií. Koordináciu sledovania pacientov, vrátane vstupných a kontrolných 
odberov (na diagnostiku COVID-19) a potvrdených prípadov v domácom prostredí usmerňuje 
príslušný RÚVZ. 
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2.4 Štvrtá fáza/čas 

Podľa inštrukcie RÚVZ alebo KOS ZZS (po ich prípadnej diskusii s RÚVZ) je možné 

ošetrenie v domácom prostredí (vrátane opakovaného odberu pri prvom negatívnom odbere a 

dôvodnom podozrení na prítomnosť infekcie COVID-19) alebo koordinovaný transport 

prostredníctvom KOS ZZS alebo podľa inštrukcie (napr. vlastným osobným automobilom) na 

príslušné miesto určené na vyšetrenie podozrivých prípadov. 

Dohľad nad kontaktmi sa má vykonávať u osôb, ktoré boli vystavené náhodnému kontaktu, 

nízkej úrovni vystavenia podozrivým osobám alebo potvrdeným pacientom na prítomnosť 

vírusu, t. j. pri vykonávaní každodenných činností kontrolovať všetky potenciálne príznaky. 

Podrobnosti sú uvedené v usmernení Hlavného hygienika SR. U týchto kontaktov je potrebné 

vypísať Formulár hlásenia kontaktov (príloha) a hlásiť na RÚVZ. 

Odborný zamestnanec po potvrdení koronavírusu: 
• vyžiari germicídnym žiaričom v ochranných okuliaroch, v rúšku, v ochranných 

rukaviciach, v ochrannom jednorazovom overale miestnosť, kde sa pohyboval/a PSS. 
• Vykoná dezinfekciu miestnosti upratovacími prostriedkami podľa odporúčania pri 

výskyte koronavírusu. 

Oznámiť RÚVZ všetky osoby, ktoré boli v kontakte s PSS na príslušnom formulári. 

3 Súvisiace podklady a dokumenty 

Informácie na www.ruvz.sk 
Letáky: Domáca izolácia, Odporúčania pre verejnosť 
Návod na použitie germicídnych žiaričov 

3.1 Formuláre, vzory a tlačivá 

Záznam o mimoriadnej udalosti. 

3.2 Vlastné prílohy 

Záznam k výkonom opatrení ku koronavírusu 

3.3 LITERA TÚRA 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa§ 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný preventívny, 
diagnostický a terapeutický postup (ŠPDTP): Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického 
manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a 
s pneumóniou. 



4 Infraštruktúra / materiálne zabezpečenie 

Balíček ochranných pomôcok pred Koronavírusom. 

5 Riziká 

Riziko epidémie 
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DODATOK č. 1 : k POSTUPU K RIEŠENIU UDALOSTI VÝSKYTU 
KORONAVÍRUSU KRÍZOVÝ PLÁN 

E. č. : 03/2020 

„MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Športová 11, 947 01 
Hurbanovo 
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj 

Tento Dodatok č. 1 k POSTUPU K RIEŠENIU UDALOSTI VÝSKYTU 
KORONAViRUSU obsahuje postup pri výskyte alebo podozrení Koronavírusu 
u prijímateľa sociálnych služieb (ďalej . : PSS) a doplňa sa ním Dokument postupu 
k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu bod 2 Priebeh činností. 

1. Príprava na zaistenie prevádzky na obdobie 14 dní (minimálny nutný počet 
zamestnancov podľa odhadu) 

• Zoznam s menovite určením zamestnancov, s pracovným zaradením, 
zaradených na výkon práce počas karantény (príloha č. 1 k E. č.: 03/2020) . 

V prílohe č. 1 k E. č.: 03/2020 sú uvedení zamestnanci červenou farbou na 
výkon práce v priestoroch umiestnených prijímateľov sociálnych služieb 
v karanténe (priestory odd. II1.Bb). Zostavenie zamestnancov je v dvoch 
skupinách, s možnosťou výmeny a to : A skupina, B skupina na obdobie 
celkovo 28 dní. 

• Určení zamestnanci zotrvajú v krízovej službe v zariadení 24/7 po dobu 14 dní 
(A. skupina spolu 14 dní, B. skupina spolu 14 dní). Tento zoznam sa v prípade 
karantény odosiela na príslušné úrady ako podklad na rokovanie o zozname 
personálu potrebného k prevádzke sociálnej služby. 

• Priestory na umiestnenie PSS v karanténe sú vyhradené v časti (uzatvorenej) 
oddelenia 111.B, pod názvom III. Bb. Celkový počet izieb pripravených pre PSS 
je: 3, celkový počet lôžok: 9. 

• V priestoroch III. Bb sú 2 izby pripravené pre zamestnancov v karanténnych 
priestoroch, sú vybavené samostatnou kúpeľňou a WC pre zamestnancov 
a balkónom. 

• Počet zamestnancov v červenej zóne starajúcich sa o pozitívnych PSS spolu 5 
(päť) v časovom horizonte 24/7 resp. 24/14 (2 sestry/praktické sestry, 2 
opatrovateľky , 1 upratovačka) . Na maximálny počet 9 pozitívne testovaných. 

• Pred vstupom je označenie „Miestnosti v karanténe", so zákazom vstupu pre 
ostatných PSS a zamestnancov. Pred dverami je umiestnená plastová 
uzatvárateľná nádoba na ochranné pomôcky. 

• Zamestnanci sú povinný používať ochranné pomôcky uvedené v Dokumente 
postupu k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu a postupovať podľa fáz 

Dokumentu. 
• Lieky pre PSS, strava sa ostatné pomôcky sa pripravia na príručný stôl pred 

dverami v plastových uzatvárateľných krabiciach . 
• Príprava jedla pre všetkých PSS a zamestnancov bude v kuchyni 

zariadenia. Zamestnanci kuchyne sa nedostanú do kontaktu s pozitívne 



testovanými PSS ani so zamestnancami v červenej zóne. Podávanie stravy 

v termokazetách pre každého PSS aj zamestnanca v červenej zóne. 

2. Karanténa - prijímatelia sociálnych služieb 

• Určenie priestorov pre PSS - viď. bod vyššie (Priestory na umiestnenie PSS 
v karanténe sú vyhradené v časti (uzatvorenej) oddelenia 111.B, pod názvom III. Bb. Celkový 
počet izieb pripravených pre PSS je: 3, celkový počet lôžok: 9.) 

• Izby sú vybavené samostatnou sprchou a WC, balkónom 

3. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe 

• určené priestory, pre oddych a spánok zamestnancov, ktorí pracujú s PSS 
v karanténe - viď . bod vyššie (V priestoroch III. Bb sú 2 izby pripravené pre 
zamestnancov v karanténnych priestoroch, sú vybavené samostatnou kúpeľr"lou a WC pre 
zamestnancov a balkónom). 

• určené priestory, pre oddych ostatných zamestnancov (ktorí nie sú 
v karanténe}, ktorí pracujú s PSS je jedáleň, kancelárie 

• zamestnanci obdržia odporúčaný zoznam potrebných osobných vecí 
• zabezpečenie vybavenia miestností pre odpočinok a spánok zamestnancov 

(všetkých) : paplóny, vankúše, obliečky na posteľné prádlo. 
• Zabezpečenie celodennej stravy pre všetkých zamestnancov. 

4. Práca s klientmi a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény 

• Zaisťuje sa iba základná podpora - pomoc pri hygiene, strava, upratovanie, 
pranie. Zápisy do dokumentácie PSS sa robí 1 x denne a zapisujú sa 
najdôležitejšie informácie. PSS sú najmä na izbách (počúvanie hudby, 
pozeranie TV, vychádzka v areáli vo dvojici) 

• Všetci zamestnanci majú v mobilnom telefóne čísla na 
riaditeľa/zástupcu/vedúcich pracovníkov 

• Úplný zákaz návštev a opustenia zariadenia napr. k príbuzným 
• Naďalej dodržiavanie opatrení uvedených v Zázname o preventívnych 

opatreniach proti šíreniu Koronavírusu - E. č.: 01/2020 

5. Pomôcky, vybavenie, materiálne vstupy 

• Naďalej zásobovanie podľa pôvodných postupov v zariadení. 
• V prípade potreby priebežne zabezpečiť doplnenie ochranných prostriedkov, 

dezinfekčných prostriedkov a i. 

6. Zaistenie stravy 

• Pripraviť jedálniček na 28 dní dopredu. 
• Zabezpečiť zásobovanie vstupnými surovinami na prípravu stravy. 
• Stravovanie PSS v zelenej zóne bude na izbách PSS, strava podávaná 

v termokazetách. 



• Stravovanie zamestnancov zelenej zóny bude v jedálni. 

7. Práčovňa 

• Naďalej zásobovanie podľa pôvodných postupov v zariadení 
• Personál nesmie vstupovať do priestoru práčovne, príjem a výdaj sa realizuje 

vo vyhradenom priestore, pred práčovňou. 
8. Zaistenie komunikácie s okolím 

• prevencia úzkosti 
• zaistenie komunikácie PSS s príbuznými a okolím, prostredníctvom telefónov. 

Telefónne čísla na jednotlivé oddelenia uvedené na webovej stránke zariadenia. 

9. Zoznam dôležitých telefónnych čísel 

• Na každom oddelení vrátane odd. III. Bb pre zamestnancov zoznam s 
telefónnymi číslami na RÚVZ, zriaďovateľa , obvodného lekára, rodinných 
príslušníkov, krízový štáb. 

1 O. Dezinfekčný plán 

Príloha k prevádzkovému poriadku. 

11. Postup pri riešení infikovaného klienta 

• Postup uvedený v Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu 
Koronavírusu bod 2 Priebeh činností. 

Vyhotovil:  Dňa ..... r..J:~ 
Schválil: In ···Dňa ... f ..... ,f.!JI-



Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhlaseného stavu karanté A. skupina 
Vybavenie zo strany 

č. Meno a priezvisko pozícia telefón oddelenie Kompetencie Ubytovanie Rozsah zariadenia Súkromné wbavenie Poznámky 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

riadenie krízového oblečenie,mo!nosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

stavu, zástupovanie vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

1 riaditeľ 33 manažment kdekoľvek, kancelária riaditeľa 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 
lieky, ošatenie na min. 7 

riadenie zdravotnej perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

starostlivosti/zastupov oblečenie, možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

anie pri zdravotnej kancelária vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

2 vedúca OŠf-OPA úseku 33 OŠE-OPA úsek starostlivosti OŠE-OPA úseku 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

riadenie krízového oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

stavu, zást upovanie vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

3 vedúca ÚPE 33 ÚPE kdekoľvek, kancelária ÚPE 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

riadenie zdravotnej oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

starostlivosti/zastupov vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

4 vedúci oddelenia prevádzky 33 ÚPE anie pri prevádzke kancelária ÚPE 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

riadenie zdravotnej kancelária vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

S vedúca odd.1.-11. 33 OŠE-OPA úsek starostlivosti OŠE-OPA úseku 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

6 vedúca odd.stravovania 33 OŠE-OPA úsek riadenie stravovania kancelária ÚPE 24/7 zaistená strava čase 



Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, oblie&y, pracovné dni, ved osobnej potreby, 

oblečenle,mofnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného pr~la, zabavenie sa vo voľnom 

7 opatrovatel' 33 OSE-OPA úsek výkon jed~ 24/7 zaistená strava čase karanténne odd.111.Bb/čeniená zóna 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, oblie&y, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenle,mofnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenla osobného pr~la, zabavenie sa vo voľnom 

B opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon lwtálell 24/7 zaistená strava čase karanténne odd.111.Bb/červená zóna 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

9 opatrovateľ 33 OSE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toalet né potreb y, 

lieky, ošat enie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

10 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

11 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, to aletné potreb y, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

12 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreb y, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, ved osobnej potreby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

13 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 



Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,mo!nosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

1 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,mo!nosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

1 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

1 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďame pomôcky na 

vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

1 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

1 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

1 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto karanténne odd.111.Bb/červen.1 zóna 

2 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek lwtcon jedáleň 24/7 detto detto karanténne odd.111.Bb/červená zóna 

2 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 upratovalka 33 OŠE-OPA úsek lwtcon lf>dáleň 24/7 detto detto karanténne odd.111.Bb/červená zóna 

3 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 práčka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 práčka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 práčka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 kuchár /pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

3 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 



4 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

4 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

4 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

4 údribár 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

4 recepcia 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

4 sociálny pracovník 33 sú výkon kancelária SÚ 24/7 detto detto 

4 sociálny pracovník 33 SÚ výkon kancelária SÚ 24/7 detto detto 

4 sociálny pracovník 33 SÚ výkon kancelária SÚ 24/7 detto detto 

4 soc.prac/inštruktor s.reh. 33 sú výkon jedáleň 24/7 detto detto 

4 soc.prac/inštruktor s.reh. 33 sú výkon jedáleň 24/7 detto detto 

5 soc.prac/inštruktor s.reh. 33 sú výkon jedáleň 24/7 detto detto 

5 soc.prac/inštruktor s.reh. 33 SÚ výkon jedáleň 24/7 detto detto 

5 soc.prac/inštruktor s.reh. 33 su výkon kancelária SU 24/7 detto detto 



Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhlaseného stavu karantén B. skupina 
č. Meno a priezvisko pozícia telefón oddelenie Kompetencie Ubytovanie Rozsah Vybavenie zo strany zariadenia Súkromné vybavenie Poznámky 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

riadenie krízového oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

stavu, zástupovanie vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

1 riaditeľ 33 mana!ment kdekoľvek, kancelária riaditeľa 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

riadenie zdravotnej perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

starostlivosti/zastupov oblečenie, možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

anie pri zdravotnej kancelár ia vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

2 vedúca odd.III.A 33 OŠE-OPA úsek starostlivosti OŠE-OPA úseku 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 
lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

riadenie krlzového oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

stavu, zástupovanie vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

3 hospodárka 33 ÚPE kdekoľvek, kancelária ÚPE 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

riadenie zdravotnej ob lečenie,mo!nosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

starost livosti/zastupov vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

4 vedúci oddelenia prevádzky 33 ÚPE anie pri prevádzke kancelária ÚPE 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

ob lečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

riadenie zdravotnej kancelária vyžehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

5 vedúca odd.111.B 33 OŠE-OPA úsek starost livosti OŠE-OPA úseku 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

ob lečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalš ie pomôcky na 

vyžehlenia osobného prád la, zabavenie sa vo voľnom 

6 hospodárka stravovanie 33 OŠE-OPA úsek r iadenie stravovania kancelária ÚPE 24/7 zaistená strava čase 



Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obllečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,mofnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prildla, zabavenie sa vo voľnom 

7 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase karanténne odd.111.Bb/červená zóna 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,mo!nosť vypranla a kniha a ďalšie pomôdcy na 

vyfehlenia osobného prildla, zabavenie sa vo voľnom 

8 opatrovatel' 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase karanténne odd.111.Bb/červená zóna 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

9 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

10 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

11 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie,možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

12 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

13 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 



Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej potreby, 

oblečenie,mofnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

14 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

15 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dni, veci osobnej pot reby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyíehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

16 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

Spacák, toaletné potreby, 

lieky, ošatenie na min. 7 

perina, vankúš, obliečky, pracovné dní, veci osobnej potreby, 

oblečenie.možnosť vyprania a kniha a ďalšie pomôcky na 

vyfehlenia osobného prádla, zabavenie sa vo voľnom 

17 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 zaistená strava čase 

18 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

19 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

20 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

21 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

22 opatrovateľ 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

2 sestra/oraktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto karanténne odd.111.Bb/~ zóna 

24 sestra/oralctlcká sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon iedálet'I 24/7 detto detto karanténne odd.111.Bb/červená zóna 

25 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

26 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

27 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

28 sestra/praktická sestra 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

29 uoratovaaca 33 OŠE-OPA úsek wkon N'<lálet'I 24/7 detto detto karanténne odd.111.Bb/červená zóna 

30 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

31 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

32 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

33 upratovačka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

34 práčka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

35 práčka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

36 práčka 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

37 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

38 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

39 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 



40 kuchár/pomocný kuchár ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

41 kuchár/pomocný kuchár 33 ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

42 kuchár /pomocný kuchár ÚPE výkon jedáleň 24/7 detto detto 

43 údržbár 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

44 recepcia 33 OŠE-OPA úsek výkon jedáleň 24/7 detto detto 

45 sociálny pracovník 33 SÚ výkon kancelária SÚ 24/7 detto detto 

46 sociálny pracovník 33 SÚ výkon kancelária SÚ 24/7 detto detto 

47 sociálny oracovník 33 SÚ výkon kancelária SÚ 24/7 detto detto 

48 soc. prac/inštruktor s.reh. 33 SÚ výkon jedáleň 24/7 detto detto 

49 soc. prac/inštruktor s.reh. 33 sú výkon jedáleň 24/7 detto detto 

50 soc. prac/inštruktor s.reh. 33 SÚ výkon jedáleň 24/7 detto detto 

51 soc. prac/inštruktor s.reh. 33 su výkon jedáleň 24/7 detto detto 



Interný dokument odbornej činnosti 
Proces 
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Formulár: Záznam o mimoriadnej situácii 

Strana 1 

Záznam o mimoriadnej situácii 
Poradové čislo záznamu: 

Identifikačné údaje prijímatera sociálnej služby 

Priezvisko Meno 

Dátum narodenia Titul 

Dátum príhody: čas: Fyzlologlcké funkcie a stav vedomia: 
Krátky opis situácie: 

Použité opatrenia: 
Následky 

Ktoré osoby boli upovedomené/kontaktované 
Všeobecný lekár: 
Rýchla zdravotná služba: 
RUVZ: 
Iná odborná pomoc: 

Dátum Cas 
Vedenie 
zariadenia 

Rodinní 
príslušníci 

Meno Funkcia Dátum Podpis 



Prevencia a dezinfekčné opatrenia na zdravotnom úseku s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% etanolu. Opa. proces 

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu Počet strán: 2 

Dezinfekcia Dezinfekcia 

č. 
Dezinfekcia Dezinfekcia Dezinfekcia Dezinfekcia všetkých kuchynky, Gcrmidday Gcrmiddna 

kl'učiek madiel vypínačov stolíkov a posteli povrchov pn'borov a tiarič lampa 

nábytku pohárov 

1/2 



Prevencia a dezinfekčné opatrenia na zdravotnom úseku s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% etanolu. Opa. proces 

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu Počet strán: 2 

Dezinfekcia Dezinfekcia 

č. 
Dezinfekcia Dezinfekcia Dezinfekcia Dezinfekcia všetkých kuchynky, Germiddny Germicldna 

kl'učiek madiel vypínačov stoh'kov a postelí povrchov pnôorov a žiarič lampa 

nábytku pohárov 

Skontrolovala: Dátum: 1 Podpis: 

Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony bude personál zdravotného úseku vykonávať nielen v noci (na zápis slúži zošit), ale mimoriadne aj každý 
deň po 15 hodine až do odvolania. Pre poobedňajší zápis slúži uvedená tabuľka. Do prázdnej kolónky žiatlame podpis 1>ersonálu. 

1. Štandardné preventívne opatrenia zahŕňajú hygienu rúk; použitie OOPP, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s krvou pacienta, telesnými 
tekutinami, sekrétmi (vrátane respiračných sekrétov) a poškodenou kožou. 

2. Dezinfekcia kľučiek sa týka (WC, zdravotný úsek, izby, kúpeľne) 
3. Madlá v kúpelniach, WC, výťahy a chodby 
4. Gerrnicídny žiarič-jedáleň na xy poschodí po raňajkách každý deň a centrálnu jedáleň pod 20 hodine na (60 min) a veľkú spoločenskú miestnosť 

každý deň po 20.00 h na (30 min) Germicídna lampa - malá spoločenská miestnosť každý deň po 20.00 h na (30 min) 

Záznam vystavil 
06.03.2020 

Záznam schválil 
06.03.2020 

2/2 



Prevencia a dezinfekčné opatrenia na zdravotnom úseku s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% etanolu. Proces upratovania 

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu Počet strán: 2 

Dezinfekcia 
Dezinfekcia Dezinfekcia 

Dezinfekcia 
č. podláh 

Dezinfekcia kľučiek WC, 
podláh v izbách vypínačov izby, kúpeľne 

Dezinfekcia madiel kľučiek zdravotný 
na chodbách úsek 

4.3. 

5.3 . 

6.3. 

7.3. 

8.3. 

9.3. 

10.3 

11.3 

12.3 

14.3 

15.3 

16.3 

17.3 

18.3 

19.3 

20.3 

21.3 

22.3 

1/2 



Prevencia a dezinfekčné opatrenia na zdravotnom úseku s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% etanolu. Proces upratovania 

Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu Počet strán: 2 

Dezinfekcia 
Dezinfekcia Dezinfekcia 

Dezinfekcia 

č. podláh 
Dezinfekcia kl'učiek WC, 

podláh v izbách vypínačov izby, kúpeľne 
Dezinfekcia madiel kl'učiek zdravotný 

na chodbách úsek 

24.3 

25.3 

26.3 

27.3 

28.3 

29.3 

30.3 

31.3 

Skontrolovala: Dátum: 
1 

Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony budú upratovačky zdravotného úseku vykonávať mimoriadne každý deň až do odvolania. 
Pre mimoriadny zápis slúži uvedená tabuľka. Do prázdnej kolónky žiadame podpis personálu. 

l. Dezinfekcia kťučiek sa týka (WC, zdravotný úsek, izby, kúpeľne) 
2. Madlá v kúpelniach, WC, výťahy a chodby 

Záznam vystavil 
06.03.2020 

Záznam schválil 
06.03.2020 
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„MAGNÓLIA" Zariadenia sociálnych služieb Hurbanovo 

ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRiZOVÉHO ŠTÁBU zariadenia 

„MAGNÓLIA" Zariadenia sociálnych služieb Hurbanovo 

zo dňa .. / ... ~.: ....... 2020. 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

4. Návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie 

Záver 

Zapísal : 




