AKTUALIZÁCIA K 1.9. 2022

KRÍZOVÝ PLÁN COVID-19
EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského

KRÍZOVÝ PLÁN
plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19
v zariadení sociálnych služieb

aktualizácia k 1.9.2022
SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
REHABILITAČNÉ STREDISKO
TLMOČNÍCKA SLUŽBA

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
Samova 4, 949 01 Nitra, IČO 36111601

Platné od 4. 5. 2020
Posledná aktualizácia 01. 09. 2022

Strana 1 z 17

AKTUALIZÁCIA K 1.9. 2022

KRÍZOVÝ PLÁN COVID-19
EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov sociálnej služby

Služba včasnej intervecnie
Špecializované sociálne poradenstvo
Rehabilitačné stredisko
Tlmočnícka služba

Zriaďovateľ zariadenia

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského

Prevádzkovateľ zariadenia

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského

Štatutárny zástupca

Anna Šmehilová, prezidentka

Sídlo

Samova 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Právna forma

Občianske združenie

IČO

36111601

Mobil

+421.905.173 292

Tel/ax

+421.37.652 88 23

Email

e eta@e eta.sk

Web

www.e eta.sk

Aktualizácia k 01. 09. 2022

ff

ff

ff

Platné od 4. 5. 2020
Posledná aktualizácia 01. 09. 2022

Strana 2 z 17

AKTUALIZÁCIA K 1.9. 2022

KRÍZOVÝ PLÁN COVID-19
EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského

ÚVOD
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
zo dňa 9. apríla 2020 boli poskytovatelia sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej
mobilizácie (ďalej len „SHM“), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zabezpečovali organizáciu
sociálneho zabezpečenia. Ako SHM bol určený aj poskytovateľ EFFETA - Stredisko sv. Františka
Saleského a boli mu uložené opatrenia hospodárskej mobilizácie odo dňa 29. 4. 2020.
V zmysle usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je povinnosťou každého
poskytovateľa sociálnej služby plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, v rámci
ktorých je poskytovateľ povinný vypracovať postupy a pravidlá riešenia krízových situácií.
Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý subjekt hospodárskej mobilizácie mal vypracovaný plán
riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych
služieb, ktorý je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa sociálnych
služieb a celkového zvládnutia situácie. Preto je potrebné, aby každý poskytovateľ sociálnej
služby vyhlásený ako subjekt hospodárskej mobilizácie zverejnil krízový plán na svojom webovom
sídle.
Okrem týchto základných opatrení štatutárny zástupca poskytovateľa (ďalej len “prezidentka”) na
základe odporúčaní a nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR za účelom stanovenia interných postupov NARIAĎUJE opatrenia na
predchádzanie ochoreniam a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení
v prípade vzniku podozrenia, šírenia a výskytu vírusového ochorenia v zariadení. Pracovné
postupy a opatrenia smerujú na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, postupy pri
zabezpečovaní prevádzky v krízovom režime (pri výskyte COVID – 19).
Tento krízový plán bol vytvorený za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti
s vyvíjajúcou sa 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.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Pre účely tohto Krízového plánu sa pod nižšie uvedenými pojmami a skratkami rozumie
nasledovné:
Suspektná (podozrenie) alebo potvrdená COVID – 19
Príznaky sa môžu prejaviť v priebehu 14 dní od kontaktu s osobou s potvrdeným ochorením
COVID-19:
•

Za osobu so suspektnou COVID-19 sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej
infekcie, ktorá sa prejavuje: kašľom, zvýšenou telesnou teplotou, únavou, bolesťami svalov,
bolesťami hlavy a občas i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu má chorý sťažené
dýchanie (tzv. dýchavica, prijímateľ sociálnej služby (ďalej len “PSS”) nevie dokončiť nádych
ľudovo „nevie sa dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie) a môžu sa vyvinúť ďalšie
komplikácie. Niektorí starší ľudia nemusia mať zvýšenú telesnú teplotu. Pozor, u starších a
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imunitne oslabených PSS môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky
a poradiť sa s lekárom.
•

Môže sa vyskytovať aj strata čuchu a chuti.

•

Potvrdený prípad je taký, u ktorého bola COVID-19 potvrdená pozitívnym laboratórnym
testom PCR metódou.

Klinick krit ri
Každá osoba, ktorá má aspo jeden z nasledujúcich príznakov:
• kaše ,
• telesná teplota nad 38 ̊ C,
• s ažené dýchanie,
• náhly nástup straty uchu, chuti alebo porucha chuti.
Technické, režimové a bariérové opatrenia - znižujú riziko vystavenia sa prameňu pôvodcu
nákazy alebo faktoru jeho prenosu zavedením metód izolácie alebo ventilácie. Znižujú alebo
vylučujú prenos a šírenie ochorenia od zamestnanca na PSS alebo opačne.
•
Medzi príklady patria pevné bariéry na rozhraní medzi PSS a personálom, ako aj medzi PSS
navzájom.
•
K režimovým opatreniam patrí správne umývanie a dezinfekcia rúk alkoholovým dezinfekčným
prostriedkom, používanie jednorazových vreckoviek a ich likvidácia do odpadových nádob a
pravidelné účinné vetranie priestorov.
•
Medzi ďalšie patrí vhodné zázemie pre personál s možnosťou oddelene uložiť používané
osobné ochranné pomôcky (ďalej aj „OOP“). Personál musí byť poučený a zaškolený o
správnom spôsobe obliekania, vyzliekania a likvidácie OOP, aby nedošlo k prenosu nákazy a
kontaminácii prostredia.
ŠPECIFICKÉ POVINNOSTI ZAMESTNANCOV A PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Pre zvládnutie situácie pri poskytovaní sociálnych služieb určených v rámci hospodárskej
mobilizácie je nevyhnutné zabezpečiť využitie personálnych kapacít poskytovateľa sociálnych
služieb EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského (ďalej len “poskytovateľa”) na zabezpečenie
poskytovania sociálnych služieb.
Zamestnancom poskytovateľa vzniká povinnosť vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom
mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom je SHM a ak dotknuté
pracovné miesto je pracovným miestnom v organizačnej štruktúre SHM v období krízovej situácie
a je to aj povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej
mobilizácie v období krízovej situácie.
Prevádzka a poskytovanie sociálnych služieb sa riadia podľa Semaforu v súvislosti s ochorením
Covid-19 uvedenom pre ambulantnú formu (špecializované poradenstvo, rehabilitačné stredisko,
služba včasnej intervencie) a pre terénnu formu (tlmočnícka služba, služba včasnej intervencie)
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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De nícia kompletne zaočkovaných osôb a režimu OTP v detaile:
• kompletne očkované osoby,
• negatívne testované osoby (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),
• osoby po prekonaní COVID -19 potvrdeného PCR testom nie starším ako 180 dní.
Kompletne zaočkované osoby sú:
• osoby najmenej 14 dní a najviac 9 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
• osoby najmenej 21 dní a najviac 9 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
• osoby najmenej 14 dní a najviac 9 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia,
• osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.
Pri prvom nástupe do zariadenia sociálnych služieb sa zamestnanec (poskytujúci sociálne
služby ambulantnou aj terénnou formou) poskytovate a sociálnej služby preukáže
prevádzkovate ovi zariadenia (poverenému zamestnancovi) potvrdením o negatívnom výsledku
RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo prekonal ochorenie COVID-19 a m o jeho prekonan
doklad nie star ako 180 dn , alebo mu bola aplikovan dodato n posil ovacia tretia d vka
vakc ny proti ochoreniu COVID-19.
Pokiaľ prijímateľ sociálnej služby (ďalej len “PSS”) alebo zamestnanec prekonal ochorenie
COVID-19 a m o jeho prekonan doklad nie star ako 180 dn , alebo mu bola aplikovan
dodato n posil ovacia tretia d vka vakc ny proti ochoreniu COVID-19, alebo sa na neho viaže
výnimka (z testovania) preukážu sa potvrdením poverenému zamestnancovi zariadenia sociálnych
služieb. Za povereného zamestnanca* zariadenia sa pre PSS považuje jeden z nasledovných:
- štatutárny zástupca (prezidentka organizácie)
- riaditeľ Strediska sociálnych služieb
- vedúci pracovník pre rehabilitačné stredisko
- vedúci pracovník pre službu včasnej intervencie
- vedúci pracovník pre ekonomicko-prevádzkovo-administratívnych činností.
Za povereného zamestnanca* zariadenia sa pre zamestnanca považuje:
- vedúci pracovník pre rehabilitačné stredisko alebo
- vedúci pracovník pre službu včasnej intervencie alebo
- vedúci pracovník pre ekonomicko-prevádzkovo-administratívnych činností,
ktorý kópiu dokladu obratom odovzdá štatutárnemu zástupcovi (prezidentke organizácie).
Ak sa na PSS alebo zamestnanca vz ahujú výnimky pod a príslušných predpisov nadriadených
orgánov, túto skuto nos preukáže poverenému zamestnancovi* príslušným dokladom (napr.
lekárska dokumentácia, COVID pas, potvrdenie o výsledku testovania, preukaz ZP, preukaz
osoby s diagnózou autizmus a pod.) alebo potvrdením o výnimke od poskytovate a zdravotnej
starostlivosti a sú asne predloží poskytovate ovi estné vyhlásenie o zdravotnom stave
prijímate a a osôb, s ktorými je v styku ( estn vyhl senie prij mate a soci lnej slu by ( alej len
„klient) o zdravotnom stave klienta a os b, s ktor mi je v styku) alebo zdravotnom stave
zamestnanca ( estn vyhl senie zamestnanca poskytovate a soci lnej slu by o zdravotnom
stave zamestnanca a os b, s ktor mi je v styku).
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á

ď
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ý

í
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Č

ť
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í

ň
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á

Č
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Vstup sprevádzajúcej alebo tretej osoby do vnútorných priestorov poskytovateľa (vstupná
chodba) s cieľom odovzdania PSS je možný len na dobu nevyhnutne spojenú s odovzdaním
PSS odbornému zamestnancovi poskytovateľa pri príchode alebo sprevádzajúcej osobe pri
odchode. Sprevádzajúca osoba PSS a ani žiadna iná cudzia osoba sa nesmie pohybova v iných
priestoroch poskytovateľa.
Nariaďuje sa prísny zákaz vstupu do priestorov poskytovateľa osobám s ochorením (akútne
infekčné ochorenie dýchacích ciest s teplotou alebo bez teploty ako je: nádcha, rinofaringitída,
tonzilitída, sinusitída, otitis media, laryngitída, tracheitída, bronchitída, bronchiolitída, pneumónia
a bronchopneumónia, s chrípkou a chrípke podobným ochorením), s podozrením na ochorenie
COVID-19 a pozitívnou cestovateľskou anamnézou súvisiacou so šíriacou sa nákazou. Pokiaľ
osoba vykazuje príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty, do zariadenia má
zakázané vstúpiť a taktiež sa nemôže pohybovať po priestoroch zariadenia.
Každý zamestnanec neodkladne oznámi prípadnú práce neschopnosť alebo OČER
prezidentke organizácie. Prezidentka po dohode s riaditeľom Strediska sociálnych služieb a
vedúcim pracovníkom pre konkrétnu sociálnu službu následne prerozdelia starostlivosť o PSS na
zostávajúcich práce schopných zamestnancov.
Pokia zamestnanec žije v spolo nej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo
podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho
blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne
oznámi túto skuto nos prezidentke organizácie. Tá následne určí ďalší postup.
V prípade, že kapacita zamestnancov v rámci všetkých sociálnych služieb poskytovaných
poskytovateľom nebude pre zabezpečenie ich nevyhnutných potrieb postačujúca, požiada
poskytovateľ príslušný okresný úrad o doplnenie stavu zamestnancov s potrebnou kvali káciou a
s potvrdením od lekára, že nie je pozitívny na ochorenie COVID-19 a ani podozrivý z nákazy.
Zamestnanec je povinný riadiť sa pokynmi a nariadeniami prezidentky organizácie.

ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA VŠETKÝCH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ
Každý zamestnanec a prijímateľ sociálnych služibe (ďalej len “PSS”) poskytovateľa sociálnych
služieb EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského (ďalej len “poskytovateľa”) je povinný prísne
dodržiavať usmernenia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, Hlavného hygienika
Slovenskej republiky, Krízového štábu, Vlády SR, MPSVaR SR a iných nadriadených orgánov.
V prípade ohrozenia vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 sú v prevádzke
poskytovateľa prijímané preventívne opatrenia a úlohy prostredníctvom nariadení a pokynov
prezidentky organizácie, s ktorými sú zamestnanci poskytovateľa a PSS priebežne informovaní
(ústne a/alebo písomne).
Všeobecné preventívne opatrenia pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb
Realizácie preventívnych opatrení pri vstupe do priestorov zariadenia:
• meranie telesnej teploty u každej osoby vstupujúcej do priestorov zariadenia sociálnych
služieb,
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ť

ľ
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•
•
•

dezinfekcia rúk,
evidencia OTP režimu u každej osoby vstupujúcej do priestorov zariadenia sociálnych služieb,
v prípade potreby realizácia testovania AG.

Testovanie prijímateľov ambulantnej a terénnej formy sociálnej služby:
Pod a potreby, semaforu a krízového plánu (podľa potreby = s prihliadnutím na epidemiologický
vývoj v území testova :
• prijímate pri príznakoch infek ného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného
zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukon enej karanténe a pod.
Testovanie zamestnancov:
Testuje sa každý zamestnanec raz za 7 dní, ak sa na zamestnanca nevz ahuje výnimka z
testovania, a priebežne pod a potreby, semaforu a krízového plánu, tzn.:
• zamestnanec pri príznakoch infek ného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, O R, po
ukon enej karanténe a pod.
V prípade ak RÚVZ nariadi plnenie karanténnych opatrení, je nutné testova všetkých
zamestnancov a klientov (s výnimkou tých, ktorých nie je možné testova zo zdravotných
dôvodov).
Každý zamestnanec je povinný na pracovisku dodržiavať prísny osobitný režim:
• neustále prekrytie úst a nosa (v zmysle aktuálneho covidautomatu), pokiaľ sa na zamestnanca
nevzťahuje výnimka v zmysle vyšších nariadení,
• časté umývanie si rúk mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd, ruky si utiera
jednorazovou papierovou utierkou, ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použi
dezinfek ný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
• nedotýka sa neumytými rukami o í, nosa i úst,
• zamedzenie podávania rúk,
• každodenná dezinfekcia vlastného pracovného priestoru,
• časté vetranie priestorov,
• zakrýva si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju
zahodi do koša,
• vyhýba sa blízkemu kontaktu s u mi doma i na pracovisku, ktorí javia príznaky respira ného
ochorenia,
• pod a možností dodržiava vzdialenos najmenej dva metre medzi sebou,
• nechodi do oblastí s vysokou koncentráciou udí,
• vybavovanie stránok v priestoroch organizácie vybavených germicídnym žiaričom,
• absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19 podľa usmernenia Ministretsva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a na základe pokynu z vedenia.
Každý PSS a sprevádzajúca osoba počas poskytovania sociálnej služby poskytovateľom je
povinný dodržiavať prísny osobitný režim:
• neustále prekrytie úst a nosa (v zmysle aktuálneho covidautomatu), pokiaľ sa na PSS
nevzťahuje výnimka v zmysle vyšších nariadení,
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ť

č

Č

ť
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ľ

ľ
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

časté umývanie si rúk mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd, ruky si utiera
jednorazovou papierovou utierkou, ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použi
dezinfek ný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
nedotýka sa neumytými rukami o í, nosa i úst,
zamedzenie podávania rúk,
zakrýva si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju
zahodi do koša,
vyhýba sa blízkemu kontaktu s u mi, ktorí javia príznaky respira ného ochorenia,
pod a možností dodržiava vzdialenos najmenej dva metre medzi sebou,
nechodi do oblastí s vysokou koncentráciou udí,
správať sa zodpovedne k sebe a k zamestnancovi poskytovateľa,
každý PSS a sprevádzajúca osoba je povinný v priestoroch poskytovateľa riadiť sa
pokynmi a inštrukciami zamestnanca poskytovateľa.

Výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest majú iba:
(vyberáme tie výnimky, ktoré sa týkajú poskytovania sociálnych služieb našim zariadením alebo procesu poskytovania)

•
•
•
•
•
•
•

deti do 6 rokov veku
deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
osoby so závažnými poruchami autistického spektra
osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
zamestnancov, u ktor ch na z klade vyjadrenia pracovnej zdravotnej slu by alebo na z klade
dohody medzi zamestn vate om a z stupcami zamestnancov pracovn podmienky alebo
sp sob pr ce neumo uj nosenie respir tora alebo inej prevent vnej ochrannej pom cky
(r ko, l alebo atka)

V pr pade, e je cel zariadenie soci lnej slu by v zelenej z ne, pou vaj zamestnanci pri
kontakte s inou osobou prekrytie horn ch d chac ch ciest respir tor FFP2, ktor je mo n
nahradi jednorazov m chirurgick m/ochrann m r kom.
Spôsob a forma prekrytia úst a nosa sa riadi aktuálnymi predpismi Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (viď CovidAutomat).
Nosenie ochranného štítu
Ochranný štít tváre nie je možné považova za dostato né prekrytie horných dýchacích ciest.
Ochranný štít tváre je primárne ur ený pre ochranu o í. Aj osoby používajúce štít nosia na
ochranu dýchacích ciest rúško. Typ redukovaného štítu nechráni ani o i.
Ochrana dýchacích ciest takýmto štítom pred kvapô kovou nákazou a aerosólom je len
iasto ná, pretože nie je možné utesni okraje. Bo nými priestormi môže dôjs k úniku
respira ných kvapô ok a aerosólu z vydychovaného vzduchu osoby, ktorá ho nosí, a tiež k
vniknutiu aerosólu z okolitého vzduchu pod štít a jeho následnému vdýchnutiu.
V prípade poskytovania sociálnej služby PSS, ktorý má poruchu sluchu a potrebuje vidieť na
ústa zamestnanca, je možné použiť ako prekrytie úst a nosa ochranný štít zo strany
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ž

Strana 8 z 17

č
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ý

ž
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zamestnanca. Pokiaľ sa počas poskytovania sociálnej služby PSS vyžaduje prítomnosť
sprevádzajúcej osoby, ktorá má poruchu sluchu a viaže sa na ňu vyššie spomínaná výnimky z
povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, je sprevádzajúca osoba povinná použiť ako
prekrytie úst a nosa ochranný štít.
Počet PSS v jednom čase v priestoroch poskytovateľa je obmedzený okrem iného aj v závislosti
od ich možností a schopností akceptova a dodržiava obmedzenia určené poskytovateľom
(odstup, používanie OOP), t.j. do asne sa môže zníži aj asový rozsah poskytovanej sociálnej
služby (menej hodín denne, alebo sociálna služba sa bude poskytova len vo vybraných d och v
týždni) a to na základe rozhodnutia prezidentky organizácie na návrh vedúceho odborného
zamestnanca.
Mimoriadna situácia
V prípade zistenia, že sa v priestoroch poskytovateľa vyskytla osoba in kovaná ochorením
COVID-19 alebo podozrivá z tejto nákazy, je zamestnanec, ktorý s danou osobou prišiel do
bezprostredného kontaktu, povinný túto skutočnosť nahlásiť obratom prezidentke
organizácie. Prezidentka poskytovateľa túto skutočnosť nahlási obratom príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Následne sa zamestnanec, ostatné osoby, ktoré
s touto osobou prišli do styku, riadia pokynmi príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Následne tento zamestnanec a ostatné osoby, ktoré s touto osobou prišli do styku,
nastúpia na karanténu v domácom prostredí do času, kedy budú dva po sebe nasledujúce testy
na koronavírus negatívne.
Uzavretie sociálnych služieb alebo zmena režimových opatrení v prípade výskytu ochorenia
COVID-19 v poskytovaných sociálnych službách. Poskytovate sociálnych služieb v takomto
prípade bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR – a hlási
podozrenie z ochorenia/nákazy miestne príslušnému RÚVZ, odbkrman@employment.gov.sk
pod a prílohy, ďalej postupuje pod a pokynov miestne príslušného RÚVZ a MPSVR SR. V prípade,
ak sa v prevádzke poskytovateľa sociálnych služieb potvrdí prítomnos ochorenia na COVID-19 u
zamestnanca alebo PSS, poskytovate sociálnych služieb (vedúci sociálny pracovník spolu s
prezidentkou) neodkladne vypíše a odošle na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a
to na odbor krízového manažmentu a bezpe nosti (OKMB) hlásenie o mimoriadnej udalosti. alej
odosiela na dennej báze pravidelnú informáciu ministerstvu. V prípade, ak sa v prevádzke
sociálnych služieb potvrdí prítomnos ochorenia na COVID-19 u zamestnanca alebo klienta,
poskytovate sociálnych služieb neodkladne vypíše a odošle na MPSVR SR, a to na OKMB
hlásenie pozitívneho testu na COVID-19. Po ukon ení mimoriadnej udalosti zašle poskytovateľ
vyplnený formulár. Všetky ohlásenia sa zasielajú na emailovú adresu:
odbkrman@employment.gov.sk
Súčasne hlásenia o mimoriadnej situácii zasielať aj na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
- MUDr.Ľubomíra Ševčíka, MPH
a
Mgr. Vieru Kazimírovú na Odbore sociálnych vecí
ÚNSK. Mobilné telefónne číslo na Mgr. Vieru Kazimírovú je 0903 967 037 a email:
viera.Kazimirova@unsk.sk a mobilné telefónne číslo na Úsek lekára NSK je 0911 955 993.
V prípade podozrenia z nákazy COVID19 v zariadení (Krokovník):
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1

Zistenie osoby nakazenej virózou v niektorom zo zariadení je
potrebné, aby ktorýko vek službu konajúci zamestnanec OKAMŽITE
NAHLÁSIL:

2

Vedúci pracovník ihneď kontaktuje:

3

Riaditeľ Strediska sociálnych služieb ihneď kontaktuje:

Prezidenta (statutárního zástupců
poskytovateľa)

4

Prezident ihneď konatktuje Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Nitre

RÚVZ v Nitre: 037/6560 411

5

Preventívne uzavretie prevádzky zariadenia, kde boli príznaky
ochorenia zistené (nikto neodchádza ani neprichádza)

Príkaz vydá prezidentka

6

Umiestnenie podozrivej osoby do izolačnej miestnosti. Pokiaľ
ide o dieťa (PSS), v izolačnej miestnosti okrem dieťaťa je aj
zamestnanec, ktorý bol posledný v kontakte s PSS

Zamestnanec, ktorý bol posledný
v kontakte s PSS

7

Informovanie zákonného zástupcu/rodinných príslušníkov
podozrivej osoby

Vedúci pracovník

8

Opustenie priestorov izolačnej miestnosti je možné u
podozrivej osoby po komunikácii s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva

Povolí prezidentka

9

Hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR

Riaditeľ Strediska sociálnych
služieb

10

Hlásenie o mimoriadnej situácii na Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja

Riaditeľ Strediska sociálnych
služieb

11

Karanténa, dĺžka karantény

Nariadi Regionálny úrad
verejného zdravotníctva

12

Okamžitá povrchová dezinfekcia priestorov

Upratovačka, prítomní
zamestnanci v zariadení

13

Informovanie zákonných zástupcov alebo rodinných
príslušníkov všetkých prítomných PSS

Vedúci pracovník

14

Priebežné podávanie informácií a spolupráca s RÚVZ

Prezidentka, riaditeľ Strediska
sociálnych služieb

15

Priebežné hygienické opatrenia

Vedúcemu pracovníkovi
Riaditeľa Strediska sociálnych
služieb

Podľa odporúčaní RÚVZ

Náhradné formy poskytovania sociálnych služieb
PSS s ochorením (akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest s teplotou alebo bez teploty ako je:
nádcha, rinofaringitída, tonzilitída, sinusitída, otitis media, laryngitída, tracheitída, bronchitída,
bronchiolitída, pneumónia a bronchopneumónia, s chrípkou a chrípke podobným ochorením), s
podozrením na ochorenie COVID-19 a pozitívnou cestovateľskou anamnézou súvisiacou so
šíriacou sa nákazou sa sociálna služba neposkytuje v prezenčnej forme, ale výlučne formou
online, telefonicky alebo inou formou.
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Prijímanie nových prijímateľov sociálnych služieb
Každé prijímanie nového PSS v rámci každej sociálnej služby musí byť vopred odkonzultované a
schválené prezidentkou organizácie na návrh riaditeľa Strediska sociálnych služieb a vedúceho
pracovníka.
Poskytovateľ neprijíma osoby, ktoré majú suspektný alebo potvrdený SARS-CoV-2 a sú
v domácej liečbe, alebo bola týmto osobám a členom ich domácnosti príslušným VLD nariadená
PN z dôvodu karantény pre COVID-19 (t.j. osoby / členovia jednej domácnosti sú v izolácii po
dobu 14 dní z dôvodu výskytu (susp. alebo potvrdeného) ochorenia novým koronavírusom
(COVID-19).
Príchod a odchod do/z priestorov poskytovateľa
Každý zamestnanec je povinný obmedziť zhromažďovanie PSS a sprevádzajúce osoby pred
vstupom do priestorov poskytovateľa a minimalizovať as sprevádzajúcej osoby PSS strávený
pred priestormi a vo vstupných priestoroch poskytovateľa len na nevyhnutné odovzdanie a
vyzdvihnutie PSS od zamestnanca pred vstupom do/východom z priestorov poskytovateľa.
Každý zamestnanec je povinný zabezpe i organizáciu pohybu osôb v prípade ich zvýšenej
koncentrácie pred priestormi poskytovateľa - je potrebné dodržiava rozstupy 2 metre.
V priestoroch poskytovateľa
Po as d a (prevádzky) sa pravidelne sleduje zdravotný stav PSS a zamestnancov zdržujúcich sa
v priestoroch poskytovateľa so zameraním na príznaky respira ného ochorenia. V prípade
vyskytnutia sa príznakov respira ného ochorenia alebo zvýšenej teploty PSS po as doby
strávenej v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú PSS od ostatných PSS v izolačnej
miestnosti (ktorá je označená), kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej PSS pred
vstupom do priestorov poskytovateľa. Po zistení takýchto príznakov nemôže by PSS prijatý
opätovne do zariadenia najmenej 48 hodín. V prípade pretrvávajúcich ažkostí (sekrécia, kaše ) je
potrebné zo strany PSS kontaktova ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o alšom postupe – i,
resp. kedy PSS môže opä nastúpi do zariadenia.
Ostatné opatrenia sa realizujú v zmysle opatrení vyhlasovaných príslušným orgánom (najmä Hlavný hygienik SR, Krízový štáb, Vláda SR, RÚVZ, MMPSVaR SR, príslušný samosprávny kraj) a
realizuje ich dotknutý subjekt a jeho zria ovate . Opatrenia riadi MPSVR SR prostredníctvom
svojich usmernení a v prípade potreby alšími nástrojmi v rámci platnej legislatívy. Opatrenia a
usmernenia budú záväzné pre všetky dotknuté subjekty.

PLNENIE OCHRANNÝCH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ A ZABEZPEČENIE
OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH POMÔCOK AKO PRE ZAMESTNANCOV TAK AJ PRE
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie prísnych hygienických a epidemiologických opatrení
zamestnancov zariadenia. Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie ochranných pracovných
pomôcok (ďalej len “OPP”) pre zamestnancov počas výkonu práce na pracovisku a v teréne a pre
PSS počas prezenčnej formy poskytovania sociálnych služieb v priestoroch poskytovateľa a v
teréne, pokiaľ PSS nemajú svoje vlastné, ktoré sú vhodné a dostatočné. Odborný zamestnanec
poskytuje sociálne služby s použitím ochranných pracovných pomôcok.
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Špeci ká pre ambulantnú formu (služba včasnej intervencie, špecializované sociálne
poradenstvo, rehabilitačné stredisko, tlmočnícka služba)
Každému zamestnancovi sa pri vstupe na pracovisko a pri odchode z pracoviska zmeria osobná
telesná teplota bezkontaktným teplomerom. Pokiaľ sa namerá osobná teplota u zamestnanca
vyššia ako 37,5 °C, obratom sa o danej skutočnosti vyhotoví písomný záznam (Písomný záznam
z nameranej teploty zamestnanca) a informuje sa obratom prezidentka organizácie, ktorá určí
ďalšie záväzné kroky a postupy. Súčasne sa realizuje pravidelné sledovanie zdravotného stavu
zamestnancovi zdržujúcemu sa v zariadení so zameraním na príznaky respira ného ochorenia
(zvýšená teplota, kaše , sekrécia z nosa). V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného
ochorenia vyskytujúcich sa v priebehu pracovného dňa náhle u zamestnanca (zvýšená teplota,
kaše , sekrécia z nosa), je povinný to ihneď oznámiť prezidentke a následne opustiť pracovisko a
navštíviť lekára.
Každému PSS a iným osobám sa pri vstupe do priestorov poskytovateľa zmeria osobná
telesná teplota bezkontaktným teplomerom. Pokiaľ je namerá osobná teplota u PSS vyššia
ako 37,5 °C, nebude PSS poskytnutá prezenčná forma sociálnej služby, v prípade inej osoby
nebude inej osobe povolený vstup do priestorov poskytovateľa. PSS a iná osoba opustí priestory
poskytovateľa. Odborný zamestnanec s PSS dohodne poskytnutie sociálnej služby online,
telefonicky alebo inou formou. Súčasne odborný zamestnanec odporučí PSS sledovať si telesné
príznaky a odporučí PSS postupovať v zmysle usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR. O
danej skutočnosti vyhotoví odborný zamestnanec písomný záznam (Písomný záznam z nameranej
teploty PSS/Inej osoby) a informuje sa obratom prezidentka poskytovateľa, ktorá určí ďalšie
záväzné kroky a postupy. V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia
vyskytujúcich sa v priebehu poskytovania sociálnej služby PSS v priestoroch poskytovateľa
(zvýšená teplota, kaše , sekrécia z nosa), sú zamestnanci povinní v prípade neplnoletej osoby PSS
ho ihneď izolovať v určenej miestnosti, telefonicky to oznámiť rodine a tá je povinná bezodkladne
prísť a prevziať si ho. V prípade plnoletej osoby PSS, je tento PSS povinný opustiť priestory
poskytovateľa a navštíviť lekára. V obidvoch prípadoch sú zamestnanci túto skutočnosť povinní
oznámiť prezidentke. Opätovný nástup do zariadenia je možný len po absolvovaní lekárskeho
vyšetrenia a po písomnom čestnom vyhlásení PSS alebo v prípade neplnoletej osoby PSS po
písomnom vyhlásení jeho zákonného zástupcu, že je PSS zdravý.
Zamestnanci na pracovisku (za použitia OPP) zabezpečia zamedzenie svojvoľnému pohybu
PSS a inej osoby v priestoroch poskytovateľa.
Po odchode každého PSS a inej osoby z priestorov poskytovateľa vykoná odborný zamestnanec
bežnú dezinfekciu kontaktných miest, ktorých sa PSS a iná osoba dotkla alebo mohla dotknúť a
to bežnou dezinfekciou, ktorú mu zabezpečí poskytovateľ.
V každej miestnosti zariadenia, v ktorej sa pohybujú PSS, sprevádzajúce osoby alebo
zamestnanci zabezpe ia zamestnanci pravidelné vetranie, ktoré je základným preventívnym
opatrením.
V každej miestnosti v priestoroch poskytovateľa, v ktorej sa realizuje sociálna služba v kontaktnej
forme je nainštalovaný funkčný germicízny žiarič, ktorý obsluhujú zamestnanci poskytovateľa. Za
spustenie a vypnutie germicídneho žiariča je zodpovedný zamestnanec, ktorý sa v daných
priestoroch nachádza. Germicídne žiariče je potrebné využívať nepretržitý čas strávený na
pracovisku resp. v zariadení.
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Obslužný personál čístí a dezin kuje priestory poskytovateľa a predmety dezinfekčnými
prostriedkami pravidelne a to denne, alebo aj viackrát denne podľa potreby a určenia
poskytovateľa:
•
•
•

podlahy, všetky predmety (stolíky, stoly, WC misy, klučky, dvere …), zábradlie na
schodoch čistiť a dezin kovať virucídným dezinfekčným roztokom 1x denne,
vystriekať chodby rozprašovačom s dezinfekčným roztokom s obsahom chlóru 1x
denne,
chodby, pracovné priestory, WC vetrať 3x denne, ostatné priestory vetrať 1x denne.

Špeci ká pre terénnu formu (služba včasnej intervencie, tlmočnícka služba)
Odborní zamestnanci sa riadia COVID automatom (https://automat.gov.sk), kde sledujú aktuálne
opatrenia pre jednotlivé okresy a podľa toho sa riadia pri poskytovaní terénnej formy sociálnych
služieb v jednotlivých okresoch. Pred výjazdom do terénu majú odborní zamestnanci za povinnosť
oboznámiť sa s opatreniami tých okresov, do ktorých cestujú.
Súčasne odborní zamestnanci opúšťajúci pracovisko s cieľom výkonu v teréne majú so sebou
potrebnú dokumentáciu potrebnú na pohyb cez okresy v zmysle platných nariadení.
Odborní zamestnanci po príchode do rodiny alebo iného prostredia, kde sa poskytuje sociálna
služba terénnou formou pre PSS:
•

•
•
•
•

Informujú klienta, že im bola aplikovan dodato n posil ovacia tretia d vka vakc ny
proti ochoreniu COVID-19 alebo prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonan
doklad nie star ako 180 dn alebo sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku
testovania (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) na ochorenie COVID-19,
informujú sa o aktuálnom zdravotnom stave klienta,
vydenzi kujú si ruky dezinfekčným prostriedkom,
počas výkonu intervencií sociálnej služby používajú vhodné ochranné pracovné
pomôcky,
po skončení výkonu intervencií sociálnej služby si opätovne vydenzi kujú ruky
dezinfekčným prostriedkom.

Odborní zamestnanci vykonávajúci terénnu formu sociálnej služby majú so sebou nepoužité čisté
respirátory pre prípad, že by PSS a ďalšie prítomné osoby počas výkonu intervencií sociálnej
služby nemali vhodné respirátory na prekrytie horných dýchacích ciest v zmysle platných
nariadení.
Odborní zamestnanci upozornia PSS a ďalšie prítomné osoby, aby počas výkonu intervencií
sociálnej služby používali vhodné ochranné pomôcky v zmysle nariadení.
Pokiaľ sa na PSS a ďalšie prítomné osoby neviaže výnimka z povinnosti nosiť rúško/respirátor a
odmietnu rešpektovať výzvu odborného zamestnanca na používanie ochranných pomôcok,
odborný zamestnanec má právo za týchto podmienok intervenciu v teréne nezrealizovať. Takto
nezrealizovaná intervencia sa však považuje ako keby bola zrealizovaná a uvedie sa do záznamu z
intervencie dôvod nepokračovania v intervencii.
Ak sa odborný zamestnanec počas poskytovania služby včasnej intervencie, dostane do
priameho kontaktu s pozitívnym PSS alebo zákonným zástupcom na Covid-19 v domácom
prostredí PSS, je povinný domáce prostredie PSS okamžite opustiť, nahlásiť túto skutočnosť
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prezidentke a súčasne vedúcemu pracovníkovi pre službu včasnej intervencie a následne sa riadiť
pokynmi prezidentky. Domáce prostredie zamestnanec služby včasnej intervencie opustí aj v
prípade výskytu repiračných ochorení alebo iných prenosných či infekčných ochorení PSS alebo
inej prítomnej osoby v domácom prostredí a túto skutočnosť obratom nahlási vedúcemu
pracovníkovi pre službu včasnej intervencie. Ten informuje riaditeľa Strediska sociálnych služieb a
koná podľa jeho pokynov. Odborný zamestnanec po príchode do domáceho prostredia má právo
neposkytnúť intervencie služby včasnej intervencie, ak PSS alebo iná prítomná osoba v domácom
prostredí má preukázateľné príznaky ochorenia Covid-19 alebo iné prenosné či infekčné
ochorenia. Takto neposkytnutá intervencia služby včasnej intervencie sa započítava ako
zrealizovaná intervencia s rodinou.
Vedenie dokumentácie
Poskytovateľ vedie dokumentáciu o preškolení svojich zamestnancov o vydaných opatreniach
príslušných orgánov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19,
poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí pozna a realizova v praxi výkonu
poskytovania sociálnej služby zariadení každý zamestnanec oh adom ochorenia COVID-19.
Poskytovateľ je povinný oboznámiť PSS a sprevádzajúce osoby o:
•
•
•

aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii
chodu zariadenia,
uprednostnených skupinách osôb pri poskytovaní sociálnej služby,
povinnosti PSS a sprevádzajúcej osoby PSS vyplni na ú ely poskytovania sociálnej
služby v zariadení po as trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID19, estné vyhlásenia.

ZABEZPEČENIE OCHRANNÝCH POMÔCOK
Pre SHM Vláda SR prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv vyčlenila ochranné
prostriedky určené pre zamestnancov a prijímateľov týchto zariadení. Ide najmä o ochranné rúška,
dezinfekčné prostriedky a sady s ochrannými oblekmi a príslušenstvom.
Ochranné pomôcky sú v obmedzenom množstve distribuované prostredníctvom vyšších
územných celkov.
Poskytovateľ zaslal žiadosť vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto
poskytovania sociálnej služby. V žiadosti SHM identi koval potrebu ochranných prostriedkov
v závislosti od počtu zamestnancov a PSS na mesiac. Vyšší územný celok na základe žiadosti
koordinuje a v súčinnosti s MPSVR SR organizuje dodanie ochranných prostriedkov z centrálneho
skladu v Slovenskej Ľupči všetkým SHM bez rozdielu zriaďovateľa. Poskytovateľ žiadal
zabezpečenie ochranných pomôcok pre zamestnancov, ktorí sa aktívne podieľajú na zabezpečení
hospodárskej mobilizácie pre potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a súčasne pre
zabezpečenie poradenstva a podpory prijímateľov sociálnych služieb - rehabilitačné stredisko a
tlmočnícka služba.
Ide o zabezpečenie nasledovných ochranných prostriedkov:
•

ochranné štíty

Strana 14 z 17

ť
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•

ochranné rúška (FFP2/FFP3)

•

ochranné okuliare

•

ochranné rukavice

•

dezinfekčné prostriedky (pre dezinfekciu osôb, pre dezinfekciu priestorov).

Pri používaní osobných ochranných prostriedkov pri starostlivosti o osoby so suspektnou alebo
potvrdenou diagnózou COVID-19 je potrebné postupovať podľa ODPORÚČANIA NA POUŽÍVANIE
OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV PRI SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O OSOBY SO
SUSPEKTNOU ALEBO POTVRDENOU COVID-19:
https://www.employment.gov.sk/ les/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvrsocialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
Poskytovateľ aktívne komunikuje s vyšším územným celkom. Za poskytovateľa môže s vyšším
územným celkom komunikovať prezidentka organizácie a/alebo ňou určený zamestnanec.
Povinnos ou zamestnávate a (vrátane poskytovate ov sociálnych služieb) aj v ase bezpe nosti
štátu je zabezpe enie OOPP, na základe vypo ítanej potreby pod a odporú aných štandardov
odborných inností najmä na zabezpe enie pomoci pri odkázanosti a ošetrovate skej
starostlivosti, respektíve pod a iného preukázate ného k ú a/normatívu. Preto poskytovateľ má
zabezpečenú rezervu normatívu OOPP a ostatného materiálu pre zariadenie sociálnych služieb.

ĎALŠIE USMERNENIA
Poskytovateľ sociálnych služieb na alej postupuje v zmysle Usmernenia k poskytovaniu sociálnej
služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou a terénnou formou a z neho
vyplývajúcich podmienok upravených vo vnútornom predpise.
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese poskytovate pristúpi k prijímaniu
do asných obmedzení platných pred uvo ovaním, ako napr.
•

obmedzenie po tu klientov v zariadení, resp. skrátenie
zariadení,

asu alebo frekvencie ich pobytu v

•

neumožnenie vstupu sprevádzajúcej osoby do vnútorných priestorov zariadenia,

•

zrušenie skupinových aktivít a organizovania spolo enských podujatí.

V prípade výskytu ochorenia Covid-19 u PSS, jeho rodinného príslušníka alebo zamestnanca sa
odporú a preruši poskytovanie sociálnej služby a je potrebné postupova v zmysle pokynov ÚVZ
SR a RÚVZ.
Ak sa poskytovate sociálnych služieb ocitne v zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese v
ktorom poskytuje sociálnu službu, má klientov alebo u nich o akáva návštevy z okresov alebo z
krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, môže na základe popisu rizík rozhodnú
odo asnom zavedení niektorých predchádzajúcich opatrení, ktoré už uvo nil a to v celej
prevádzke alebo selektívne vo i rizikovým návštevám. Zárove je povinný ohlási zavedenie
každého takéhoto opatrenia na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to na odbor
krízového manažmentu a bezpe nosti (OKMB). Ohlásenie vykoná prostredníctvom vyplnenia
príslušného formulára, pod a vzoru uvedeného v prílohe . 1 Usmernenia (MPSVaR SR) k príprave
na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19. OKMB si môže dodato ne vyžiada doplnkové
informácie a poskytovate je povinný mu ich na vyžiadanie poskytnú .
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ľ

ť
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ť

ň
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č

č
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Prílohou ku Krízovému plánu je “Potvrdenie o oboznámení sa zamestnancov s Krízovým plánom aktualizácia zo dňa 02. 05. 2022”. Táto príloha je neverejná, prístupná len pre oprávnené osoby.
DÔLEŽITÉ KONTAKTY A LINKY NA USMERNENIA
POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY BEZKONTAKTNOU FORMOU SA REALIZUJE
0905/173 292
0905/731 995

Telefonicky / SMS
Facebook - Messenger

E eta Nitra

Skype

e eta.nitra

Email

poradna@e eta.sk

KONTAKTY NA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
Štatutárny zástupca, tlmočník

0905/731 995

prezident@e eta.sk

Informácie pre klientov

0905/173 292

projekty@e eta.sk

Sociálny pracovník

e eta@e eta.sk

Špeciálny pedagóg

poradna@e eta.sk
0905/173 292

Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Psychológ

e eta@e eta.sk
poradna@e eta.sk

Služba včasnej intervencie

0905/509 673

svinitra@e eta.sk

DÔLEŽITÉ TELEFONICKÉ A EMAILOVÉ KONTAKTY
Odbor krízového manažmentu a
bezpečnosti (OKMB), Ministerstvo práce,
scoviálnych vecí a rodiny SR

odbkrman@employment.gov.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v
Nitre

037/6560 411

nr.sekretariat@uvzsr.sk

Lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja

0911/955 993

lubomir.sevcik@unsk.sk

Viera Kazimírová

0903/967 037

viera.kazimirova@unsk.sk

Riaditeľ Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja

037/6922 904

riaditel@unsk.sk

Vedúca odboru sociálnych vecí Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja

0911/154 983

erika.rozova@unsk.sk
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DÔLEŽITÉ TELEFONICKÉ A EMAILOVÉ KONTAKTY
Vedúca odboru sociálnych služieb Mestský
úrad v Nitre

037/6502 224

nada.simova@msunitra.sk

DÔLEŽITÉ LINKY NA USMERNENIA
Informácie MPSVaR SR v oblasti
sociálnych služieb

https://www.employment.gov.sk/sk/koronaviruspracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

Manu l - zvl danie kr zov ch situ ci v ZSS
Odbor kr zov ho mana mentu a
bezpe nosti Ministerstvo pr ce, soci lnych
vec a rodiny

https://www.employment.gov.sk/ les/sk/koronaviruspracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/krizovaintervencia/manual-zks-zss-verzia1-0.pdf

Verzia 1.0 (10.03.2021)
https://www.employment.gov.sk/ les/sk/koronaviruspracovna-socialna-oblast/pandemicky-plan-mpsvr-sr/
novelizacia_pandemicky-plan-mpsvrsr-20092021_ nalpodpisom.pdf

Pandemický plán MPSVaR SR

Usmernenie MPSVR SR
k priebe n mu testovaniu zamestnancov a
prij mate ov soci lnych slu ieb na
ochorenie COVID – 19 v 3. vlne pand mie
Aktualiz cia k 10. 01. 2022
Odporúčania pre prípravu krízových plánov
zariadení sociálnych služieb
Usmernenie pre poskytovanie soci lnej
slu by ambulantnou formou od 21.05.2021,
po as mimoriadnej situ cie v s vislosti s
nebezpe enstvom renia infekcie
sp sobenej koronav rusom (COVID 19,
SARS CoV) a in mi vydan mi opatreniami
a postupmi, ktor sa k poskytovaniu slu by
vz ahuj

https://www.employment.gov.sk/ les/sk/uvodna-stranka/
koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/
aktualne-usmernenia-mpsvr-sr-poskytovatelovsocialych-sluzieb/usmernenie-k-priebeznemutestovaniu-10-01-2022.pdf
https://www.employment.gov.sk/ les/slovensky/rodinasocialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/krizovy-plan.zip

https://www.employment.gov.sk/ les/sk/uvodna-stranka/
koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/
aktualne-usmernenia-mpsvr-sr-poskytovatelovsocialych-sluzieb/ambulantnass-250521_aktualizacia.pdf

(aktualiz cia k 25.05.2021)
Koronavírus - pracovná a sociálna oblasť dôležité informácie (MPSVaR SR)

https://www.employment.gov.sk/sk/koronaviruspracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

CovidAutomat

https://automat.gov.sk

Zmeny a doplnenia ku Krízovému plánu je možné realizovať len písomne.
V Nitre, aktualizácia ku dňu 01. 09. 2022
Spracovala:

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.

Schválila:

Anna Šmehilová (prezidentka)
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á

á

fi

fi

fi

fi

ú
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