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

Jaslovské Bohunice 

Oblasť pôsobnosti Ošetrovanie, opatrovanie a infraštruktúra 

Priradenie Zdravotný úsek 

Druh opatrenia PREVENTÍVNE  

Ev. číslo 06/2020 Kategória rizika A1 
 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia 

problému 
Vynútený pohyb klientov a cudzích osôb v ZpS 

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

Zabezpečenie prevádzky ZpS Bohunka počas COVID -19 

 

Popis rizík – potenciálnych rizík 

1. Príjem nových klientov  

 

Klient sa preukáže v deň nástupu do ZpS potvrdením o zdravotnom stave a o tom, že mu 

bola ukončená karanténa a nemá nariadené ďalšie karanténe opatrenia z dôvodu ochorenia 

COVID-19, alebo iných infekčných ochorení. 

 

2. Návrat klienta ZpS z hospitalizácie. 

Klientovi  po ukončení hospitalizácie budú odobrané a laboratórne vyšetrené dva výtery 

z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 hodín pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom 

zariadení v ktorom bol liečený na inú diagnózu ako COVID -19. Klient môže byť prijatý 

naspäť až po  dvoch negatívnych laboratórnych výsledkoch na COVID-19 až v minimálnom 

odstupe 24 hodín. O návrate oboznámime všeobecnú lekárku 

 

 

3. Postup pri preberaní tovaru a služieb, pre vynútený  pohyb cudzích osôb v prevádzke 

a pre preberanie vecí klientov od rodinných príslušníkov 

 Zdravotná starostlivosť  

o  zabezpečená  formou tele medicíny s obvodnou lekárkou MUDr. Grekovou 

o  v prípade ohrozenia života – RZP  

 

 Stravovanie Dora Gastro  

zamestnanec vyloží stravu a pitný režim  pred bočným vchodom do budovy 

o  službukonajúci personál vydezinfikuje vozík a tablety 

o  stravu vo vozíku prevezie do kuchyne vyloží a skontroluje dodané množstvo 

a kvalitu stravy 

o  prípadné nedostatky hlási personál diétnej sestre 

o  dodací list je odovzdaný zamestnancovi Dora Gastro a. s.  
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 Pošta 

o  pošta je uložená poštárkou v schránke pred vstupom do budovy, ktorú 

službukonajúci personál preberie v ochranných pomôckach 

o  dôchodky, ktoré prichádzajú v hotovosti preberie zamestnanec za osobnej 

asistencie  klienta v ochranných pomôckach, klient podpíše svojim vlastným 

perom v ochranných rukaviciach a rúšku  kvitančný list z pošty 

 

 Lieky, inkontinenčné  pomôcky 

o  objednávku realizuje zdravotná sestra 

o  Lieky sú zamestnanec lekárne nechá pred hlavných vchodom o čom 

oboznámi prostredníctvom elektronického vrátnika službukonajúci personál, 

ktorý ho preberie 

o  Inkontinenčné pomôcky uloží zamestnanec  lekárne pri zadnom vchode do 

budovy 

 

 Nevyhnutná údržba budovy 

o  Zamestnanec obce príde do zariadenia len v opodstatnených požiadavkách za 

splnenia  prísnych hygienických opatrení 

 

 Zabezpečenie komunikácie s rodinnými príslušníkmi a okolím 

o  informovanie klientov o vzniknutej situácii prostredníctvom stretnutia 

krízového štábu s obyvateľmi  v primeranej forme  

o  zabezpečenie informovanosti o zdravotnom stave telefonicky č. t. 0917 

882 220 

o  informácie o osobnom prežívaní klientov telefonicky na sociálnom úseku t. č. 

0917 882 202 

o  sprostredkovanie video hovorov s príbuznými prostredníctvom tabletov 

o  Nakupovanie nevyhnutných osobných vecí pre klientov inštruktorkou 

sociálnej rehabilitácie 

o  sprostredkovanie spirituálnych potrieb prostredníctvom televíznych prenosov 

o  sprostredkovanie prípadnej psychologickej podpory prostredníctvom linky 

dôvery  

 

 Externá spolupráca 

o  Dodávateľ stravy : Dora Gastro p. Brezanová  0904 679519 

o  Lekáreň CORMENTS  J. Bohunice 033/5936148 

o  MUDr. Greková 033/5592375 

o  Obec – odd. údržby 0918 644 793 

o  Pošta Jaslovské Bohunice 0335592158 

o  linka psych poradenstva Trnava   

 Mgr. Baranová Paulína    033 5440 616 

 Mgr. Kuruczová Lucia    033 2440615 

 Mgr.Paveleková Martina 033 2440 617 
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Návrh opatrení / Úloh 

č. Opatrenie / Úloha Predpokladaný čas 

1. Výkon opatrení vlastníkmi procesov a zodpovednými 

pracovníkmi  podľa jednotlivých procesov 

priebežne 

   
 

 

 

Návrh na opatrenie podal PhDr. Martina Valková 

Dňa 21.4.2020 

Kontrolu realizácie vykoná Mgr. Chorvatovičová 

Dátum kontroly priebežne 

Súvisiace dokumenty Leták a informácie na www.uvzsr.sk 
 
 

Prerokovanie návrhu opatrení s dotknutými stranami 

Dátum distribúcie  Dátum uzavretia pripomienok  

Dotknuté strany (meno, priezvisko a funkcia) Pripomienky [ áno – nie ] 

 Dora Gastro Nie 

 Lekáreň Corments Nie 

 Pošta SR Nie 

 OcÚ oddelenie údržby Nie 

č. V prípade vyjadrenia – pripomienok sú priložené nasledovné prílohy [ 

Pozn.: informácia o zapracovaní alebo odmietnutí pripomienky je 

zaznamenaná v predmetnej prílohe] 

Strany 

1 Pripomienky k návrhu opatrení 0 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Originál č.1: Riaditeľka 

2. Originál č. 2: Sociálno - zdravotný úsek 

 

 

 

 

 

 
 

Opatrenia 

schválil 
PhDr. Martina Valková 

Riaditeľka 

ZpS 21.4.2020 

 

Dokument 

vystavil 

Mgr. Valéria 

Chorvatovičová 

Sociálna 

pracovníčka 21.4.2020 

 

Dokument 

preveril 
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Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení 
 

Záznam o kontrole č. 6/2020 

Kontrolu vykonal Mgr. Chorvatovičová Dňa priebežne 

Zistenia a podpis: 

 

Opatrenia sa kontrolujú priebežne v dennej prevádzke. 

 

 

 

 

 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

PhDr. Martina Valková 

riaditeľka 

 

Záznam preveril PhDr. Martina Valková Dňa 21.4.2020 

 


