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Zriaďovateľ Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10 A, 919 30 Jaslovské Bohunice 

Oblasť pôsobnosti Prevádzka ZpS počas karantény 

Priradenie Sociálno – zdravotný úsek 

Druh opatrenia POSTUP 

Ev. číslo 01-B/2020 Kategória rizika A1 
 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia problému Výskyt korona vírusu vo svete 

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

 

1.  Interný krízový tím: 
PhDr. Martina Valková – riaditeľka ZpS -  kontakt : 0917 682 462 

Mgr. V.Ch. – sociálna pracovníčka  -  kontakt : xxxxxxxxxxxx 

P. F. –  praktická sestra - kontakt :  xxxxxxxxxxxxxx 

Ivana Kozmelová – zdravotná sestra – kontakt : xxxxxxxxxxxx 

Klára Zacharová – praktická sestra – kontakt : xxxxxxxxxxxxx 

 

Poradenstvo: 

MuDr Danka Greková –  všeobecná lekárka – kontakt :  033 5592375 

MuDr Nina Iglovská – geriatrická ambulancia  - Kontakt : 033 558 6461 

Božena Krajčovičová – starostka obce Jaslovské Bohunice- kontakt :  0917 814 918 

 

Konzultácie: 

RUVZ Trnava 0905 903 053 

Ministerstvo zdravotníctva  02 59 373 122 

 

 

Prvá fáza/čas 

Infikovaný klient 

 Bezodkladne umiestnime  klienta na izolačnú miestnosť, ihneď kontaktujeme 

všeobecnú lekárku. Podľa inštrukcií lekárky postupujeme ďalej, prípadne podľa 

hygienika verejného zdravotníctva, prípadne voláme 112 RZP. Klient musí mať 

pripravené lieky, ktoré je nutné odovzdať lekárovi pri prevoze do zdravotníckeho 

zariadenia. 

 

 

Zabezpečenie miestnosti. Zodpovedná:  službukonajúca sestra 

Vytvorenie izolačnej  miestnosti  pri podozrení na koronavírus.  

 Z izby, kde sa vyskytol klient s koronavírusom vytvoríme izolačnú miestnosť, 

v ktorej zostanú všetci klienti obývajúci izbu.  

 Pred dvere umiestnime  uzatvárateľnú nádobu s igelitovým vreckom a nádobu 

s dezinfekčnou tekutinou. 
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 Vyžiarime germicídnym žiaričom miestnosť, Vykonáme dezinfekciu miestnosti 

upratovacími prostriedkami podľa odporúčania pri výskyte koronavírusu.  

 

Príprava dokumentácie. Zodpovedná: službukonajúca sestra 

Na nástenku umiestniť a zviditeľniť telefónne číslo RÚVZ – ihneď. 

 

Druhá fáza/čas 

Vstup a komunikácia odborného zamestnanca s klientom v  izolácii/karanténe: 

 Personál vstupuje do izby klienta, iba  s rúškom, s ochrannými rukavicami, ak klient 

nahlási, že sa necíti dobre a sťažuje sa na bolesť svalov, bolesť kĺbov, má sťažené 

dýchanie, má prejavy  nádchy a kašle. 

 Zamestnanec okamžite odmeria teplotu. Ak zistí že  teplota je nad 38° C  telefonicky 

oznámi tento stav všeobecnému lekárovi a postupuje podľa inštrukcie lekára. Ak 

lekár nariadi karanténu, odborný zamestnanec vykoná opatrenia podľa inštrukcie 

lekára a zabezpečí miestnosť. 

 Oznam o karanténe neodkladne ohlási príslušný zamestnanec riaditeľke. 

 Následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti do knihy hlásení sestier a o zahájení 

režimu karantény podá neodkladne informáciu ústne a následne písomne aj všetkým 

dotknutým zamestnancom v prebiehajúcej a nastupujúcej zmene. Zabezpečí aby bola 

informácia odovzdávaná ďalšej následnej zmene.   

 Na dvere zotavovacej miestnosti pripevní na viditeľnom mieste oznam: „Miestnosť 

v karanténe!“.  

 Klienta  poučí o správaní sa v domácej izolácii a odovzdá mu rúško.  

 Odborný zamestnanec pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť. Do miestnosti vstupuje 

už iba v ochranných pomôckach. Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia 

pomocou dezinfekčného prostriedku s obsahom chlóru 500 mg/l vody.   

 V zmysle inštrukcie lekára/ky  odborný zamestnanec zabezpečí lieky a sleduje 

základné životné funkcie 

 podáva lieky na stlmenie horúčky,  

 podáva teplé nápoje 

 zabezpečí stravu a prípadne pomáha pri príjme stravy 

 starostlivo zaznamenáva požitie liekov a príznaky ochorenia 

 Denne monitoruje aj vlastnú teplotu tela.  

 Povzbudzovanie klienta  k spolupráci a dodržiavaniu odporučených opatrení  

Miestnosť opustí  ochranných pomôckach a vyzlečie ich nasledovným postupom:  

a) Ochranný overal – objednaný zo štátnych hmotných rezerv 

b) Ochranné okuliare - objednaný zo štátnych hmotných rezerv 
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c) Ochranná rúška 

d) Jednorazové rukavice 

 

 Odev pod písmenom „a, c, d“ vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým 

vreckom , odev pod písmenom „b“ do dezinfekčnej nádoby s tekutinou. 

 Otvoriť nádobu, kde sú vhodené predmety „ a, c, d“ vytiahnuť vrecko, uzavrieť 

ho a ihneď vyhodiť do odpadových nádob pred budovou. 

 Ak je rúško plátenné, vhodiť ho k okuliarom. Okuliare nechať dezinfikovať 

podľa návodu na dezinfekciu, potom umyť pod prúdom teplej vody. Rúško 

nechať vyprať, vyžehliť v práčovni na Zdravotnom úseku alebo na prízemí. 

 

 Tretia fáza/čas 

V prípade, že sa zdravotný stav  klienta zhorší počas obdobia izolácie, službukonajúca 

zdravotná sestra zavolá na RÚVZ , územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, alebo 

lekárovi a postupuje podľa inštrukcií.   

Koordináciu sledovania pacientov, vrátane vstupných a kontrolných odberov (na diagnostiku 

COVID-19) a potvrdených prípadov v domácom prostredí usmerňuje príslušný RÚVZ. 

 

Štvrtá fáza/čas 

Infikovaný zamestnanec 

 

Príznaky ochorenia mimo služby 

Bezodkladne informuje o príznakoch  akéhokoľvek ochorenia, ktorého príznakmi sú teploty, 

kašeľ, dýchavičnosť, bolesti, hlavy, kĺbov praktickú sestru Petru Frančiakovú, ktorá 

zabezpečí personál do služby. O tomto stave informuje riaditeľku.  

Zamestnanec rieši svoj zdravotný stav individuálne so svojou všeobecnou lekárkou, prípadne 

RUVZ. 

 

Príznaky ochorenia v službe. 

Zamestnanec informuje o zmene zdravotného stavu službukonajúcu zdravotnú sestru 

v dennej smene. V nočnej smene telefonicky bezodkladne informuje praktickú sestru Petru 

Frančiakovú, ktorá situáciu vyhodnotí a zabezpečí doplnenie personálu. Zamestnanec 

s okamžitou platnosťou podľa pokynov praktickej sestry urýchlene opustí zariadenie. 

 

Podľa inštrukcie RÚVZ alebo KOS ZZS (po ich prípadnej diskusii s RÚVZ) je možné 

ošetrenie v ZpS (vrátane opakovaného odberu pri prvom negatívnom odbere a dôvodnom 

podozrení na prítomnosť infekcie COVID-19) alebo koordinovaný transport 

prostredníctvom KOS ZZS alebo podľa inštrukcie (napr. vlastným osobným automobilom) 

na príslušné miesto určené na vyšetrenie podozrivých prípadov.  

Osoba (klient, zamestnanec) uvedie zoznam kontaktov na osoby, s ktorými sa stýkala počas 
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inkubačnej doby 

U týchto kontaktov je potrebné vypísať Formulár hlásenia kontaktov (príloha) a hlásiť na 

RÚVZ. 

 

Návrh opatrení / Úloh 

č. Opatrenie / Úloha/príloha  Predpokladaný čas 

1 Zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami 10.03.2020 

2 Zostavenie interného krízového štábu 10.03.2020 

   
 

 

Príloha: MZZ SR, MSVaR SR odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v 

súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom  (COVID-19, 

SARS-CoV). 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Originál č.1: sociálny úsek 

2. Originál č.2: sociálno – zdravotný úsek - sestrerňa 

 

 

  

Opatrenia 

schválil 
PhDr Martina Valková 

Riaditeľka 

ZpS 10.03.2020  

Dokument 

vystavil 

Mgr. Chorvatovičová 

Valéria 

Sociálna 

pracovníkča 

10.03.2020 

 

Dokument 

preveril 
Frančiaková Petra 

Praktická 

sestra 

10.03.2020 
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Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení 
 

Záznam o kontrole č. ...  

Kontrolu vykonal Mgr. Chorvatovičová Dňa 1.4.2020 

Zistenia a podpis: 

 

Zamestnanci oboznámení s dokumentom počas pracovnej doby v prevádzke ZpS 

 

Petra Frančiaková 

Praktická sestra  

 

Klienti poučení v rámci porady klientov s riaditeľkou ZpS 

Dokument vypracovaný  v súlade s usmernením hlavného hygienika 

 

 

 

 

 

 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

 

PhDr. Martina Valková 

Riaditeľka ZpS 

 

 

 

Záznam preveril PhDr Martina Valková Dňa 1.4.2020 

 


