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Charitný dom sv. Edity Steinovej, Školská 396, 076 22 Vojčice, ako poskytovateľ 

sociálnej služby zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, má vypracovaný 

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid 

– 19, respektíve iných prenosných ochorení v CHDES Vojčice zo dňa 29.03.2020 v 

štruktúre nasledovných bodov:  

I. Účel a záväznosť krízového plánu 

II. Cieľ dokumentu 

III. Krízové riadenie 

IV. Interný krízový tím 

V. Systém komunikácie a informovanosti 

VI. Preventívna fáza 

1. Aktívny skríning 

1.1 Aktívny skríning zdravotného stavu zamestnancov 

1.2 Aktívny skríning všetkých prijímateľov SS 

1.3 Aktívny skríning ďalších vstupujúcich osôb 

2. Organizačné preventívne opatrenia pre zamedzenie ďalšieho šírenia infekcie 

v zariadení 

2.1 Vzdelávanie 

2.2 Obmedzenia súvisiace s pohybom klientov v interiéri a exteriéri 

2.3 Manažment nevyhnutných návštev 

2.4 Obmedzenie pracovných miest 

2.5 Dodávky potravín a produktov 

2.6 Dezinfekčný plán 

2.7 Zabezpečenie bariérovej opatrovateľskej starostlivosti a používanie OOPP a 

OOP 

VII. Prípravná fáza 

1. Príprava na zaistenie prevádzky na obdobie 14 dní 

2. Karanténa klienti 

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

4. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo 

priestorov karantény 

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

6. Pomôcky, vybavenie, hotovosť 

7. Zaistenie stravy 

8. Pranie 

9. Zaistenie komunikácie s okolím 

10. Zoznam dôležitých telefónnych čísel 

11. Dezinfekčný plán 
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VIII. Intervenčná fáza 

1. Zistenie príznakov, postup pri výskyte infekcie Covid - 19 v zariadení 

2. Zníženie následkov ochorenia, zmierenie utrpenia PSS, ktorí sú potvrdenými alebo 

podozrivými z ochorenia COVID-19  

3. Manipulácia s odpadmi 

3.1 Manipulácia s odpadmi 

3.2 Manipulácia s použitými OOPP 

4. Zvládnutie efektívneho manažmentu uspokojovania potrieb a nárokov na starostlivosť 

o všetkých klientov  

 

Krízový plán obsahuje prílohy: 

Príloha č. 1a Záznam meraní TT zamestnancom 

Príloha č. 1b Záznam meraní TT PSS 

Príloha č. 2a Čestné prehlásenie zamestnanca 

Príloha č. 2b Čestné prehlásenie vstupujúcich osôb 

Príloha č. 3 Hygienicko – epidemiologický režim (frekvencia a spôsob vykonávania 

dezinfekcie, použitie germícidneho žiariča) 

Príloha č. 4 Záznam vykonávania dezinfekcie 

Príloha č. 5 Šesť krokov vykonávania hygienického umývania rúk / hygienickej 

dezinfekcie rúk 

Príloha č. 6 Reprofilizácia lôžok a určenie miestnosti pre oddych zamestnancov 

Príloha č. 7 Telefónny zoznam  

 

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne 

1x denne a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam. 

 Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň alebo podľa 

potreby. Prílohu č. 4 kontroluje vedúca opatrovateľského úseku.  

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa záznam o mimoriadnej udalosti zapisuje do 

IS Cygnus. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle 

Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu 

návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých 

PSS na základe odporúčania MPSVR.  

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle 

legislatívy SR.  

 

 


