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Oblasť pôsobnosti Ošetrovanie, opatrovanie a infraštruktúra 

Priradenie Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek (OŠE-OPA úsek), Sociálny úsek (SÚ), Úsek 
prevádzkovo- ekonomickej podpory (ÚPE) 

Druh opatrenia PREVENTÍVNE 

Ev. číslo 01/2020 Kategória rizika lAa 1B 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia problému I Celospoločenský problém výskytu Koronavírusu 

Popis problému - potenciálneho problému (nezhody - potenciálnej nezhody) a ich príčin 

Na základe aktu~lnych informácii zo dňa 06.03.2020 vyhodnotila riaditeľka situáciu 
v zariadení „MAGNOLIA" zss Hurbanovo a prijala 17 opatrení k prevencii Koronavírusu. 
Tieto opatrenia sú zaznamenané v dokumente Záznam o preventívnych opatreniach 01/2020. 
Jedným z opatrení bolo vykonať informačné stretnutia s obyvateľmi a zamestnancami 
zariadenia. Obe skupiny boli informované k prevencii voči prenosu a rozšírenia vírusu 
COVID-9 (Koronavírus) v týchto bodoch: 

1. Všeobecné informácie (spôsob prenosu, zásady ochrany pred vírusom, dÍžka 
inkubačnej doby, prejavy ochorenia, liečba a úmrtnosť, odporúčané materiálne 
vybavenie) 

2. Odporúčania na realizáciu opatrení (zásady hygieny, nasadenie rúšok a respirátorov) 
3. Prevádzkové opatrenia 
4. Informačné opatrenia 
5. Personálne opatrenia 
6. Dostupnosť materiálneho vybavenia 

Popis rizík - potenciálnych rizík 

Zdroj: www.uvzsr.sk 

1. Všeobecné informácie (si2ôsob 12renosu1 zásady ochrany 12red vírusom1 dÍžka 
inkubačnej dobl::J ureian: ochorenia1 liečba a úmrtnost\ oduorúčané materiálne 
vybavenie) 

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19? 
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie - - vírusovú pneumomu 

(kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy. respektíve klasických respiračných 
ochorení, napríklad aj chrípky - teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť 
kÍbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález - zápal 
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pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní. 

Ako sa lieči ochorenie COVID-19? 

COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho medzi kvapôčkovú infekciu. 
Neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba je 
symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa zahajuje podporná liečba, 
ktorá zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky. 
Liečba je individuálna a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta. Väčšina ľudí. ktorí sa 
nakazia, má mierny priebeh ochorenia a zotaví sa. U starších ľudí, osôb s oslabenou imunitou 
či pridruženými chronickými ochoreniami je väčšia pravdepodobnosť vážnejšieho priebehu 
ochorenia. 

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím? 
Cudia sa môžu nakaziť od osôb, u ktorých bol koronavírus potvrdený. Ochorenie sa 

prenáša malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle alebo vydychuje. 
Hlavný spôsob prenosu sú teda kvapôčky vylúčené osobou, ktorá kašle. Na Slovensku 
doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Vzhľadom na súčasné 
možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie. V 
prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, respektíve ste 
neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krqjiny navštívili. ide s veľkou 
pravdepodobnosťou. vzhľadom na prebiehqjúcu chripkovú sezónu, o iné akútne respiračné 
ochorenie alebo chrípku či chrípke podobné ochorenie. a preto netreba podliehať panike. 
Samozrejme. aj v takomto prípade je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, 
pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. 

Môže mi v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke? 
Očkovanie proti cluípke je vhodné, chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej 

sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie 
prebiehajúce súbežne, znamená vysoké riziko komplikácií. 

Je potrebné preventívne dodržiavať nejaké hygienické návyky? 
Verejnosti aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu odporúčame dodržiavať 

preventívne opatrenia. ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám: 
• umývať si ruky často mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii 

mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu 
• nedotýkať sa očí, nosa a úst. koronavírns sa môže preniesť kontaminovanými rukami 
• zakrývať si nos a ústa pri kašťaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a 

následne ju zlikvidovať 
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky 
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi van1i a kýmkoľvek kto kašle alebo 

kýcha 
• ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby. 

doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe 
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Pre klasifikáciu zapísaných rizík a chýb sa používa nasledovná tabuľka: 

K TR Klasifikácia 

1A 
Riziká a chyby v poskytovaných službách v priamom vzťahu ku klientovi, ktoré môžu 
spôsobiť ohrozenie klienta na majetku, zdraví alebo na živote . 

.-➔ 

"' ·.::: Riziká a chyby ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života zamestnancov a iných -0 1B 00 
osôb. QJ -"' :..: 

lC 
Riziká a chyby ktoré môžu spôsobiť škodu organizácii, alebo hrozí sankcia od tretích 
subjektov. 

2A Chyby a nezhody v zabezpečovaní podmienok kvality. 

N Oprávnené sťažnosti klientov, ich rodinných príslušníkov, právnych zástupcov alebo iných 
"' 2B ·.::: zainteresovaných strán. -o 
00 
QJ -"' Chyby a nezhody v poskytovaných službách v priamom aj nepriamom vzťahu ku klientovi, :..: 

2C ktoré nespôsobujú ohrozenie majetku, zdravia ani života klientov, zamestnancov 
a nespôsobujú škodu organizácii. 

t"l'I Prechodné nezhody spôsobené zmenou legislatívy, noriem alebo aplikovaných postupov 

"' 3A v priebehu roka a sú očakávané vopred, alebo sú známe z titulu preskúmania týchto zmien ·.::: 
-0 a porovnania aktuálneho stavu v organizácii, pokiaľ nespôsobujú vyššie uvedené riziká. : -"' :..: 

3B Ostatné nezhody nezaradené do predchádzajúcich kategórií. 

2. Realizáciu opatrení (zásady hy2ieny, nasadenie rúšok a respirátorov) 

Návrh opatrení/ Úloh 

č. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Opatrenie / Úloha 

Vykonať informačné stretnutie pre prijímateľov sociálnych služieb. 

Vykonať informačné stretnutie pre zamestnancov. 

Vypracovať pokyn prevencie a dezinfekčných opatrení pred koronavirusom 
na zdravotnom úseku s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% Etanolu 
a žiarením prostredníctvom germic!dnych žiaričov. 

Vyhlásiť dočasný zákaz návštev PSS v zariadení. 

Zrušiť a vyhlásiť zrušenie skupinových aktivít a krúžkov až do odvolania. 

Zakúpiť a odovzdať vitamínový doplnok C pre zamestnancov. 

Predpokladaný čas 

09.03.2020 

09.03 .2020 

09.03.2020 

06.03.2020 

06.03.2020 

Do týždňa 
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7. 

8. 

9. 

IO. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Záznam o preventívnych opatreniach proti šíreniu 
Koronavírusu 

Dokument organizačnej činnosti Počet strán: 4/8 

Zakúpiť ďalšie germicfdne žiariče a nariadiť ich použivanie. Do týždňa 

Vyhotovenie (ušitie) textilných rúšok pre každého zamestnanca. Do troch dni 

Odovzdanie textilných rúšok pre PSS. Do týždňa 

Zakúpenie ochranných okuliarov pre zdravotný úsek. Do týždňa 

Zakúpenie ochranných odevov. Do týždňa 

Zakúpenie respirátorov. Do týždňa 

Zakúpenie vitamínu omega 3 cesnak a odovzdanie zamestnancom. Do týždňa 

Vedúca sestra zvýši kontrolu nad zdravotným stavom PSS a aktuálne bude Ihneď/ úloha stála do 
vyhodnocovať daný stav. odvolania 

Pracovnici na zdravotnom úseku zvýšia starostlivosť o PSS pri prijímaní Ihneď/ úloha stála do 
tekutín a dohľad nad zdravotným stavom. O každej zmene zdravotného stavu odvolania 
budú informovať vedúcu sestru. V prípade zhoršenia stavu PSS sa budú riadiť 
telefonickými pokynmi MV SR. 

Prevencia a dezinfekčné opatrenia na OŠE-OPA úseku (výkon OPA) 
- Zaznamenanie výkonov formulár Opa. proces 

Prevencia a dezinfekčné opatrenia na OŠE-OPA úseku (výkon upratovačky) 
- Zaznamenanie výkonov formulár proces upratovania 

3. Prevádzkové opatrenia 

1. 

Vyhlásený dočasný zákaz návštev PSS v zariadení. 

2. Obmedzený pohyb PSS v zariadení - v časti administratívy . 
Dopracovať vzhľadom k k obmedzeniu slobodného pohybu PSS do 
Domáceho poriadku. 

3. Informovať blfzkych a príbuzných PSS - mailom o zdravotnom stave 
PSS. Využiť telefóny „ODDELENIA" na kontakty PSS a príbuzných. 

4. Skupinové aktivity nahradiť individuálnymi aktivitami - izby. 

Ihneď do odvolania 

Ihneď do odvolania 

Od 06.03 .2020 

Od 10.03.2020 

Od 
06.03.2020(/neobmedzene) 

Od 10.03 2020 
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4. Informačné opatrenia 

Preven cia zdravia, chrípka - informácie, prevencia a zamedzenie jej 
šírenia 

• Úra d verejného zdravotníctva odpovie na všetky otázky, ktoré sa týkajú 
ého chrípkového vírusu t. č. 0917 222 682 nov 

• Reg ionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra 
- po hotovostná služba na tel. čísle: 0948 495 915 

• Poh 
svia 

otovostná služba je zriadená 24 hodín denne počas pracovných dní, 
tkov a víkendov. 

• Nár odné centrum zdravotníckych informácií 0800 221 234 

5. Personálne opatrenia 

Person álne zabez ečenie 
Pracovník 

Šička a ráč 

Vedúca Ošetrovateľsko
ateľs , úsek ooatrov 

Vedúci 
ekonom 
Vedúci sociálneho úseku 
Riaditeľ ka 

Pridelená úloha č. 
9. 
1,2,3,6, 13, 14, 15,16, 17 

7,8,10,11 , 12 

1259 
12,4,5613 

6. Dostupnosť materiálneho vybavenia 

Materi álne zabez ečenie 
Položka Množstvo / merná jednotka 

Vitamín 
s oostur 
Gennicf 
(možná 

ové doplnky C I OOO 
n 'm uvoľňovaním 
dny žiarič, stojanový 
rftomnosť ľudí 

Ušitie p láten 'ch rúšok 
Ochr 
Ochr 
Resoirá 
Vitam' m orne a 3 cesnak 

Finanč né zabez ečenie 
Položka 

1. Cena 
2. Mate 

1 Návrh na opatrenie podal 

120 ks v balení 

5 ks 

600 ks 
45 ks 
15 ks 
45 ks 
135 ks 

Odhadovaná cena s olu 
Nesledu'eme 
6 069 50 € 

Odhadovan celkov čas ráce 
3 dni 
Nesledujeme 

Nesledujeme 

Nesledu·eme 
Nesledu·eme 

Odhadovaná cena 

1 890,- € 

Cca2 OOO,-€ 

Cca 300 - eur 
300,- € 
165 - eur 
675,- € 
1 039,50 € 

Navrhovan zdro· k tia 
Vlastní zamestnanci 
Ro očet 
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Dňa 06.3.2020 

Kontrolu realizácie vykoná 

Dátum kontroly 

Súvisiace dokumenty Leták a infonnácie na www.uvzsr.sk 

Prerokovanie návrhu opatrení s dotknutými stranami 

Dátum distribúcie 
1 1 Dátum uzavretia pripomienok 

Dotknuté strany (meno, priezvisko a funkcia) Pripomienky [ áno - nie] 

Nie 

č. V pripade vyjadrenia - pripomienok sú priložené nasledovné prflohy [ Pozn.: infonnácia 
o zapracovaní alebo odmietnutí pripomienky je zamamenaná v predmetnej prílohe] 

1 Pripomienky k návrhu opatrení 

Opatrenia schválil 

Dokument vystavil 

Dokument preveril 

Rozdeľovník: 

1. Originál č. l : 
2. Kópia: 
3. Kópia: 
4. Kópia: 
5. Kópia: 
6. Kópia: 
7. Kópia: 
8. Kópia: 
9. Kópia: 

---------
Riaditeľka 

Vedúca prevádzkovo-ekonomickej podpory 
Vedúca ošetrovateťsko-opatrovateťského úseku 
Vedúca Sociálneho úseku 
Vedúca oddelenia I. - II. 
Vedúca oddelenia III.A 
Vedúca oddelenia III.B 
Vedúca oddelenia stravovania 
Vedúci prevádzkového oddelenia 

Strany 

o 
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Záznam výsledkov a efektívnosti vykonanej činnosti 

č. Dosiahnutý výsledok k opatreniu / úlohe Skutočný čas / Náklady 

Oznámenie výsledkov opatrení v or2anizácii 
č. Dátum Kto vykonal Soôsob - Záznam - Protokol / Evidenčné číslo 

7/8 



Záznam o preventívnych opatreniach proti šíreniu 
Koronavírusu 

Dokument organizačnej činnosti Počet strán: 8/8 

Prflohy: Záznam o kontrole č. 

Príloha k Záznamu o preventívnom - nápravnom opatrení 

Záznam o kontrole č . ... 

Kontrolu vykonal 
1 

1 Dňa 1 

Zistenia a podpis: 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 
(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

Záznam preveril 
1 

1 Dňa 1 
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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 kl'učiek 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 
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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 vypinačov 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. 

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

Záznam vystavil 
06.03.2020 

Záznam schválil I
06.03.2020 
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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, Germiddoy Germiddoa 

kl'učiek madiel vypínačov stolíkov a postelí povrchov príborov a žiarič lampa 

nábytku pohárov 
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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, Germiddoy Gumicldoa 

kl'učiek madiel vypínačov stolíkov a postelí povrchov pnborov a žiaril lampa 

nábytku pohárov 

Skontrolovala: Dátum: 1 Podpis: 

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

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. Germicídny 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 
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11MAGNÓLIA" Zariadenia sociálnych služieb Hurbanovo 

ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU zariadenia 

11MAGNÓLIA" Zariadenia sociálnych služieb Hurbanovo 

zo dňa .f.{ .... i ...... 2020. 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM : 

Úvod - Definovanie krízovej situácie , 

1. V1J,1Jra.,tO--V1fi,ŕl/1,(!, do-ku.rneľv/.<., k lctlu.ptu IL rľe ?e..tiľw 1,,l,C/.otÍc?(/-1 ·,1dd1v/J.o~~ni:~ -
11 .J.r,é.J/fl.c2.o 1 (/ (j ŕ/11,/1-(,.!,/l 

2. 

3. Rôzne 

4. Návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie 

Záver 

Zaplsa



„MAGNÓLIA" Zariadenia sociálnych služieb Hurbanovo 

ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU zariadenia 

„MAGNÓLIA" Zariadenia sociálnych služieb Hurbanovo 

zo dňa 4 „f'..~ ..... 2020. 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 

úvod - Definovanie krízovej situácie 

1. ír~rť1,U)"7'1~ /)rJrto)lu., (!,:·: 1 k fOrJ/zl{}Jt/ l ni, ft/lJJ,,tC,< tldlt. l,._?Jh . 11/J'l-lµll 
u 1 1 kcrrJ 11,,in:rJu/i/ ~ 

2 · krFJGJ1,,,,·J/Jkú1./ 
3. Rôzne U 

4. Návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie 

Záver 

Zapísal:  ... 
' zariadenia 




