
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÍZOVÝ PLÁN – II. vlna COVID-19 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  

vo Vranove nad Topľou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tento krízový plán bol vytvorený za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie 

v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom počas jej 

trvania, avšak vzhľadom na svoj obsah a popísané činnosti môže byť použitý aj v ostatných 

mimoriadnych situáciách zapríčinených šírením a vznikom iných prenosných ochorení. 

Doplnený a aktualizovaný je s akceptáciou Usmernenia k poskytovaniu sociálnej služby, 

s prihliadnutím na zhoršenie epidemiologickej situácie v našom okrese. 

Tento krízový plán je záväzný pri koordinácii činností zameraných na zvládnutie 

mimoriadnej situácie prostredníctvom interného krízového tímu. 

Interný krízový tím:  

Mgr. Anna J. 

Anna V. 

Mgr. Ján K. 

Mgr. Miroslava P. 

 

PREVENTÍVNE OPATRENIA: 

Členovia krízového tímu sledujú aktuálne dianie a informujú o vydaných opatreniach 

príslušných orgánov verejného zdravotníctva. Naďalej je upravený spôsob dezinfekcie 

a sanitácie priestorov v zariadení (čistenie a dezinfekcia priestorov na dennej báze), 

dezinfikujú sa všetky plochy a priestory.  

Denne – dezinfekcia spoločných priestorov: 

- dezinfekčné umytie umývadiel,  

- dezinfekčné umytie podlahy,  

- dezinfekčné umytie miest častého dotyku - kľučky, vypínače, telefóny, malé plochy. 

Máme vytvorenú 14 dňovú rezervu osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) 

a osobných ochranných pomôcok na základe odporúčaných noriem. Taktiež sme obmedzili 

organizovanie a účasť na spoločenských podujatiach a aktivitách. Noví prijímatelia sú 

prijímaní len po preukázaní sa negatívnym testom na COVID-19. 

 

NAĎALEJ PRETRVÁVAJÚCE OPATRENIA:  

Príchod prijímateľa do zariadenia prebieha naďalej podľa prevádzkového poriadku 

zariadenia. V rámci odporúčania obmedziť zhromažďovanie ľudí pred zariadením 

minimalizujeme čas sprevádzajúcej osoby a to len na odovzdanie prijímateľa a jeho 

vyzdvihnutie. Pre sprevádzajúce osoby je naďalej odporúčané prekrytie horných dýchacích 

ciest (rúško, šál, šatka). 



Naďalej pokračujeme v meraní teploty prijímateľom bezkontaktným teplomerom každý deň 

pri vstupe. Zamestnanci aj prijímatelia sú pri vstupe povinní si mydlom umyť ruky a použiť 

dostupnú dezinfekciu. Nepoužívajú sa textilné uteráky, ale jednorazové utierky. Počas dňa 

sociálni pracovníci sledujú zdravotný stav prijímateľov so zameraním na príznaky 

respiračného ochorenia. V prípade zvýšenej teploty je prijímateľ okamžite izolovaný 

a pracovník kontaktuje sprevádzajúcu osobu. 

Prijímateľom zabezpečujeme pravidelné vetranie priestorov. Podľa odporúčaní trávia 

prijímatelia najväčšiu časť dňa v exteriéri zariadenia. Uprednostňuje sa individuálna práca, 

prípadne v menších skupinách, aby sa zamedzilo zoskupovaniu väčšieho počtu prijímateľov. 

Pri stravovaní sa vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienické pravidlá, pred jedlom si každý 

prijímateľ aj zamestnanec dôkladne umýva ruky. 

Dôraz je kladený aj na respiračnú hygienu, prijímateľov upozorňujeme na dodržiavanie 

správnych postupov pri kýchaní, kašľaní a rozprávaní. Používajú sa výlučne jednorazové 

papierové vreckovky, ktoré sa po použití odhadzujú do odpadkového koša.  

Po znovuotvorení zariadenia boli zamestnanci preškolení a poučení o vydaných opatreniach 

príslušných orgánov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID–19 

a o všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi výkonu 

poskytovania soc. služby každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID–19. O preškolení 

sa vedie dokumentácia.  

 

Odporúčaný postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 v ambulantnej sociálnej 

službe:  

  

Ak je dôvodné podozrenie, že prijímateľ má respiračnú infekciu s teplotou (a nemá 

podozrenie nákazou COVID-19), nebude mu povolený vstup do zariadenia ale odporúčaná 

domáca izolácia a kontaktovanie všeobecného lekára. 

Ak sa ochorenie prejaví počas denných aktivít, a vznikne dôvodné podozrenie na vírusové 

respiračné ochorenie: 

•  takýto prijímateľ má byť bezodkladne izolovaný v samostatne vyčlenenej miestnosti, 

kde je zabezpečené vetranie (prípadne má byť umiestnený čo najďalej od iných prijímateľov 

a personálu, minimálne však 2 metre, pri dodržiavaní respiračnej hygieny).  

• pracovníkom zariadenia poskytujúceho ambulantnú sociálnu službu je kontaktovaný 

miestny RÚVZ pre určenie ďalšieho postupu. 

• chorý prijímateľ sociálnej služby by sa mal vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu 

s osobami, predmetmi, použiť rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne 

zlikvidované. 

Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s chorou (alebo podozrivou) osobou na 

COVID–19, alebo bol s takou osobou v kontakte, je povinný bezodkladne oznámiť túto 

skutočnosť zamestnávateľovi. 

 



Je potrebné rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID-19 

zo strany zamestnancov zariadenia, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva 

zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:  

Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať 

jednorazovou papierovou utierkou. Prípadne je vhodné použiť dezinfekčný prostriedok na 

ruky na báze alkoholu.  

 Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.  

 Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou 

a následne je zahodiť do koša.  

 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 

 Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou. 

 Nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí.  

 V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

 

Mgr. Anna Jankivová 

predsedníčka a štatutárna zástupkyňa  

ZPMP vo Vranove n. T. 


