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Príloha k : Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie
vzniku a šíreniu COVID-19,

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj predpoklad
príchodu druhej vlny pandémie tohto ochorenia je nevyhnutné, aby boli poskytovatelia
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb dostatočne pripravení na takúto
epidemiologickú situáciu a jej možné dôsledky na poskytovanie sociálnej služby v týchto
zariadeniach.
Toto usmernenie upravuje pre poskytovateľov sociálnych služieb osobitné odporúčania nad
rámec podmienok zabezpečenia bežného chodu zariadení, k ich príprave na druhú vlnu
pandémie, ako aj pre prípad výskytu ochorenia Covid-19 v zariadení pri dôslednom
dodržiavaní hygienicko- epidemiologického režimu a opatrení v súlade s aktuálnym
usmernením ÚVZ č. OE/3449/99812/202
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/.
V prípade potreby poskytovateľ konzultuje režimové a organizačné opatrenia a postupy
súvisiace s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami ÚVZ SR, vydanými na
zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, s príslušným RÚVZ.
V rámci prípravy na II. vlnu pandémie ochorenia COVID-19, nepriaznivého stavu v počte
pozitívne testovaných na Slovensku v priebehu 28.týždňa 2020 a na základe usmernenia
MPSVaR SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 budú v podmienkach
Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Trenčianska Turná ( ďalej len DSS a ZpS“)
nasledovné opatrenia na zabezpečenie ochrany klientov a personálu:

OBLASTI POTREBNÉ RIEŠIŤ PRED VZNIKOM DRUHEJ VLNY PANDÉMIE:
A. Analýza vlastných opatrení z I. vlny a zreálnenie Krízových plánov riešenia situácie
v súvislosti s nebezpečenstvom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení
sociálnych služieb – príprava na II. vlnu pandémie
B.. Vytvorenie 14 dňovej rezervy osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) a
osobných ochranných pomôcok (OOP) na základe odporúčaných noriem
C.

Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb

D. Dočasné opustenie zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou
E.

Organizácia spoločenských aktivít

F.

Prijímanie nových klientov/návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti

G. Zmena v uvoľňovaní opatrení a hlásenie o mimoriadnej udalosti

A. ANALÝZA OPATRENÍ A KRÍZOVÝCH PLÁNOV
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Trenčianska Turná (ďalej len „ DSS
a ZpS“) má vypracovaný s účinnosťou od 18. marca 2020 „Krízový plán pri riadení činností
zameraných na prechádzanie vzniku a šíreniu COVID- 19, resp. iných prenosných ochorení“.
S krízovým

plánom

boli

oboznámení

všetci

pracovníci

DSS a ZpS Trenčianska Turná.

Oboznámenie vyjadrili svojim podpisom.
Súčasťou

„Krízového

plánu“

je

i

„Plán

krízových opatrení

v prípade

nariadenej

karantény“, s ktorým boli oboznámení iba členovia krízového štábu a pracovníci, ktorí budú
v zariadení počas možnej 14-dňovej karantény. Svoj súhlas s vyjadrili taktiež podpisom.
Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii v zariadení, obci i v štáte bol vypracovaný
„Plán uvoľňovania opatrení v Domove sociálnych služieb za zariadenia pre seniorov Trenčianska
Turná v súvislosti s ochorením COVID – 19“ s účinnosťou od 04. júna 2020.
V DSS a ZpS

sa v čase vyhlásenej krízovej situácie nevyskytol žiaden prípad ochorenia

COVID – 19, ani neboli zaznamenané žiadne závažne ochorenie horných dýchacích ciest, či
zvýšená teplota klientov, prípadne zamestnancov zariadenia.
Evalvovaný krízový plán je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa v
pretrvávajúcej mimoriadnej situácii. Zároveň je jedným zo základných nástrojov prípravy na II.
vlnu pandémie ochorenia COVID- 19 v SR. Základné východiská pre spracovanie krízového
plánu sú uvedené na https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialnaoblast/socialne-sluzby/ v časti “ Krízový plán riešenia situácie v súvislosti s nebezpečenstvom
výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb“.
B. REZERVA OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV
A OSTATNÉHO MATERIÁLU

DSS a ZpS Trenčianska Turná si vytvorilo 14 dňovú rezervu, ktorá bude použitá iba
v prípade

ak

sa

v zariadení

vyskytne

tzv.

mimoriadna udalosť,

alebo napríklad

klient

s príznakmi akútnej respiračnej infekcie. Táto rezerva bola vypočítaná na základe bežnej
dennej spotreby a k nej sa pripočítala zvýšená spotreba vyplývajúca z prijatých hygienickoepidemiologických opatrení pri mimoriadnej udalosti.

Zásoba ochranných prostriedkov bude

slúžiť výhradne pre prechodné pokrytie zvýšenej spotreby alebo na prekrytie výpadku dostupnosti
prostriedkov na trhu. V prípade opätovného vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového
stavu v lokalite alebo v štáte, bude zariadeniu

poskytnutá pomoc v zásobovaní zo štátnych

hmotných rezerv. https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf
Počty sú určené pre zamestnancov v priamom kontakte s klientom – sestra/
opatrovateľka. Podiel odborných zamestnancov v DSS a ZpS

na celkovom počte

zamestnancov je 60-80 % a podiel sestier( zdravotníckych pracovníkov), opatrovateľov,
sanitárov

je 60-80 % z celkového počtu odborných zamestnancov. Počas dňa pracuje v

zmenách 35 – 45 % opatrovateľov a zdravotníckych pracovníkov z ich celkového počtu v
prevádzke. Deň znamená súhrn všetkých zmien za 24 hodín.

Na dennej zmene

teda

pracuje 22 – 33 % zamestnancov v priamom kontakte s klientom, z celkového počtu
zamestnancov prevádzky.
Zásoba ochranných prostriedkov a ostatného materiálu na 14 dní :
Druh

Zásoba na 14 dní
v DSS a ZpS

Rúško na viacnásobné použitie

50 ks

Rúško jednorazové - zamestnanci

200 ks

Rúško jednorazové – klienti

50 ks

Rukavice nesterilné – zamestnanci

300 párov

Rukavice nesterilné - klient

100 párov

Ochranný štít

5 ks

Ochranné overal jednorazový

2 ks

Ochranná čiapka jednorazová

2 ks

Dezinfekčný prostriedok na plochy

10 litrov

Dezinfekcia rúk - zamestnanci

5 litrov

Úkony s najvyššou spotrebou OOPP:
• Pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti (opatrovaní) : ranná toaleta, kúpanie, výmena
inkontinenčných pomôcok, kŕmenie, prezliekanie znečistenej bielizne.
• Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrovaní): výtery, odsávanie, nasadenie
katétra, ošetrovanie dekubitov + polohovanie, ošetrenie rany, sledovanie zdravotného
stavu.
Úkony s nižšou spotrebou OOPP :
•

Pravidelné upratovanie a dekontaminácia vnútorného prostredia - v zmysle

dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia.

•

Pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými

prichádza personál i klienti veľmi často do kontaktu (všetky kľučky, vypínače, telefóny,
malé plochy, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch, a pod.). Používajú sa
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
C. NÁVŠTEVY V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Poskytovatelia sociálnych služieb naďalej postupujú v zmysle Usmernenia k umožneniu
návštev:https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/navstevyzss_oss-22-6.pdf a z neho vychádzajúcich podmienok na realizáciu a
priebeh návštev upravených vo vnútornom predpise.
Pri priaznivej epidemiologickej situácií v mieste (okrese) poskytovania sociálnej služby v zariadení
z hľadiska práva klienta na zabezpečenie osobného kontaktu, ako aj potreby zachovania dobrého
psychického stavu klienta nie je účelné obmedzovať návštevy v zariadeniach, pri dodržaní
opatrenia

ÚVZč.OLP/4593/2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf
V domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Trenčianska Turná naďalej postupuje v
zmysle „Usmernenia

k umožneniu návštev v ZSS s pobytovou formou“ aktualizované k 22.

júnu 2020 a vnútorným predpisom DSS a ZpS. Pri priaznivej epidemiologickej situácii v mieste
(okrese) poskytovania sociálnej služby v zariadení z hľadiska práva klienta na zabezpečenie
osobného kontaktu, ako aj potreby zachovania dobrého psychického stavu klienta nie je účelné
obmedzovať návštevy v zariadeniach, pri dodržaní všetkých hygienicko – epidemiologickýžch
opatrení.
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese DSS a ZpS pristúpi k prijímaniu
dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním.
Jedná sa napríklad o :
• neumožnenie

vykonanie

návštevy

osobe, s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným

výskytom
ochorenia COVID – 19
• návrat k realizácií návštev len vo vonkajších priestoroch zariadenia (s výnimkou klientov
v terminálnom štádiu života)
• počas návštev sa príjme opatrenie k tzv. bezkontaktnému styku (bez fyzického kontaktu
s klientom – objatia, bozky, podania rúk)
• upraví sa čas návštev tak, aby bola ich periodicita a dĺžka minimalizovaná

S prijatými dočasnými obmedzeniami budú riadne, zrozumiteľnou formou a s uvedením
dôvodov oboznámení zamestnanci, klienti aj ich rodinní príslušníci a budú

premietnuté do

vnútorného predpisu.
Ani počas zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese nie je účelné úplne zakázať
návštevy klientov, ak tak nedôjde opatrením zo strany Hlavného hygienika SR alebo Úradu
verejného zdravotníctva SR.
V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u klienta, zamestnanca alebo u návštevníka (do
14- dní od vykonanej návštevy) DSS a ZpS pristúpi v súčinnosti s RÚVZ k okamžitému
zákazu návštev.

D. DOČASNÉ OPUSTENIE ZARIADENIA

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Trenčianska Turná

naďalej

postupuje v zmysle „Usmernenia k umožneniu návratu, presunu a prijímania klientov
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodinasocialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/navrat_presun-do-zss-22-6.pdf a z neho vychádzajúcich podmienok umožnenia
návratu, presunu a prijímania klientov upravených vo vnútornom predpise.niu dočasného
opustenia zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou“ a z neho vychádzajúcich podmienok
umožnenia návratu, presunu a prijímania klientov upravených vo vnútornom predpise DSS a ZpS.
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese DSS a ZpS pristúpi k prijímaniu
dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním.

Poskytovatelia sociálnych služieb naďalej postupujú v zmysle Usmernenia k umožneniu návratu,
presunu

a

prijímania

klientov

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodinasocialna-

pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navrat_presun-do-zss-22-6.pdf a z neho vychádzajúcich podmienok
umožnenia návratu, presunu a prijímania klientov upravených vo vnútornom predpise.
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese poskytovateľ pristúpi k prijímaniu
dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním.
Jedná sa napríklad o :
• ustanovenie podmienok dočasného opustenia zariadenia – obmedzenie (zníženie) frekvencie a
dĺžky vychádzok,
• vychádzky realizované iba sprievode zamestnanca zariadenia, prípadne dobrovoľníka
• obmedzenie účelu vychádzok - absolvovanie len nevyhnutných vyšetrení a vybavovanie
nevyhnutných úradných záležitostí

S prijatými obmedzeniami budú

riadne, zrozumiteľnou formou a s uvedením dôvodov

oboznámení zamestnanci, klienti aj ich rodinní príslušníci a budú premietnuté do vnútorného
predpisu.
Ani počas zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese nie je účelné úplne zakázať
dočasné opustenie zariadenia v prípade nevyhnutnej potreby, ak tak nedôjde nariadeným
opatrením zo strany Hlavného hygienika SR alebo Úradu verejného zdravotníctva SR.
V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u klienta alebo zamestnanca DSS a ZpS
pristúpi v súčinnosti s RÚVZ k okamžitému zákazu dočasného opustenia zariadenia.

E. ORGANIZÁCIA SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

V DSS a ZpS sa v súčasnosti môžu realizovať spoločenské podujatia pre klientov za účasti
cudzích osôb (nie zamestnancov, klientov zariadenia, prípadne realizátora podujatia) len vo
vonkajších priestoroch zariadenia, s vytvorením podmienok pre odstup a s povinným vhodným
prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb. Organizovanie spoločenských aktivít pre
klientov
Rovnako nie

vo vnútorných priestoroch zariadenia nie je v súčasnosti dovolené.
je

dovolená účasť klientov DSS a ZpS

na spoločenských podujatiach mimo

priestorov zariadenia.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese DSS a ZpS
dočasnému zrušeniu organizácie spoločenských podujatí pre klientov. S prijatými
budú

pristúpi

k

opatreniami

riadne, zrozumiteľnou formou a s uvedením dôvodov oboznámení zamestnanci, klienti aj

ich rodinní príslušníci a budú premietnuté do vnútorného predpisu.
F. PRIJÍMANIE A NÁVRAT KLIENTOV

DSS a ZpS naďalej postupuje v zmysle „Usmernenia k umožneniu dočasného opustenia
zariadenia“https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialnapomoc/socialnesluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf“

a

z

neho

vychádzajúcich

podmienok

dočasného opustenia zariadenia upravených vo vnútornom predpise.
Vzhľadom na možný odlišný vývoj a zmeny epidemiologickej situácie v jednotlivých územných
obvodoch a potrebu v záujme bezpečnosti poskytovania sociálnej služby operatívne reagovať na
vývoj a zmeny v konkrétnom mieste poskytovania sociálnej služby DSS a ZpS požaduje pri
prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti a nenariadení karanténneho opatrenia, nie
staršie ako tri dni, od ošetrujúceho lekára alebo test na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie
starším ako 48 hodín.

Využitie týchto oprávnení DSS a ZpS závisí od vývoja epidemiologickej situácie v územnom
obvode obce Trenčianska Turná, čase a od aktuálnych rozhodnutí, opatrení a usmernení
príslušných orgánov verejného zdravotníctva.
Uvedená podmienka je premietnutá do vnútorného predpisu „Plán uvoľňovania opatrení
v DSS a ZpS Trenčianska Turná v súvislosti s ochorením COVID-19“ v II. fáze s účinnosťou
od 15. júna 2020 v časti 3 – Preventívne opatrenia pri prijímaní nových klientov
V súlade s usmernením ÚVZč. OE/3449/99812/2020
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna
pomoc/socialnesluzby/uvzsr/zabezpecenie_ochrany_klientov_zss_a_personalu_zss_po_i_vlne_pa
ndemie_16-06-2020.pdf, sa však aktuálne preventívne testovanie klientov na ochorenie COVID19 nevykonáva bez indikácie, príjem nových klientov nemôže byť viazaný na predloženie testu bez
indikácie.
Aktuálne sa umiestnenie klienta do obytnej miestnosti určenej pre preventívne oddelenie od
ostatných klientov v zariadení, pri začatí poskytovania pobytovej formy sociálnej služby
neodporúča bez jej nariadenia RÚVZ alebo ak klient nie je preukázateľne suspektný.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Trenčianska Turná však i naďalej
požaduje od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovať pobytová forma sociálnej služby v
zariadení, potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID- 19.

Testovanie na ochorenie COVID- 19 u tejto osoby
•

zabezpečí všeobecný lekár a uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia
príslušná zdravotná poisťovňa, prípadne budúci prijímateľ sociálnej služby.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese

Trenčín,

prípadne

v obci,

domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov pristúpi k opätovnému prijímaniu
opatrení.

A to :
•

V prípade aktuálnej potreby vytvorí miestnosť na účely preventívneho oddelenia nových
prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. Bude vyčlenená jedna
dvojlôžková izba č. 0, na účely poskytovania sociálnej služby novým prijímateľom sociálnej služby
a prijímateľom po ukončení ústavnej zdravotnej starostlivosti oddelene od ostatných prijímateľov
sociálnej služby. Izba bude riadne a zrozumiteľne označená, aby do nej nemali prístup iní
prijímatelia

sociálnych služieb alebo neoprávnení,

potrebnými ochrannými prostriedkami

nevybavení zamestnanci zariadenia, a aby z nich noví prijímatelia a prijímatelia po návrate do
zariadenia z hospitalizácie nevychádzali do iných priestorov zariadenia a bol zabránený ich kontakt
s inými osobami.

Zároveň

izby č. 0

v priestoroch

sa

bude dodržiavať sprísnený hygienicko -

epidemiologický režim a prevádzkovo-organizačné opatrenia.
•

Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenie na

dlhšiu

dobu,

napr. návšteva a pobyt

u rodiny .
•

Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenie v priebehu dňa .
G. ZMENA V UVOĽŇOVANÍ OPATRENÍ A HLÁSENIE
O MIMORIADNEJ UDALOSTI

Ak sa zariadenie DSS a ZpS Trenčianska Turná ocitne v zhoršenej epidemiologickej situácii,
môže na základe popisu rizík rozhodnúť o dočasnom zavedení niektorých predchádzajúcich
opatrení, ktoré už uvoľnilo a to v celej prevádzke alebo selektívne voči rizikovým návštevám.
Zároveň bude ohlásené zavedenie každého takéhoto opatrenia na Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, a to na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB).

Ohlásenie

vykoná prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára, podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1
tohto usmernenia, poverená osoba zariadenia.

Ak si OKMB dodatočne vyžiada doplnkové

informácie DSS a ZpS je povinné mu ich na vyžiadanie poskytnúť.
V prípade, ak sa v zariadení sociálnych služieb potvrdí prítomnosť ochorenia na COVID-19 u
zamestnanca alebo klienta,

zariadenie

domova sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

neodkladne vypíše a odošle na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to na odbor
krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB) hlásenie o mimoriadnej udalosti podľa vzoru
uvedenom v prílohe č. 2 tohto usmernenia.
Ďalej odosiela na dennej báze pravidelnú informáciu podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 3 tohto
usmernenia.

Všetky ohlásenia sa zasielajú na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk

V Trenčianskej Turnej dňa 4.7.2020
Ing. Peter Mikula
starosta obce

Prílohy :
Príloha č.1 : Správa o zavedení opatrenia
Príloha č.2 : Správa o mimoriadnej udalosti
Príloha č. 3 : Pozitívny test na COVID - 19

