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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 07/2020 Kategória rizika A1 
 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia 

problému 
Usmernenie  MPSVaR zmierňovanie opatrení v sociálnych 

službách 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-

media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-

zacina.html 

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

Uvoľnenie bezpečnostných preventívnych  hygienicko – epidemiologických opatrení 

v súvislosti s ústupom pandémie COVID-19 

Popis rizík – potenciálnych rizík 

 I. Fáza uvoľňovania opatrení v sociálnych službách platná od 3.6.2020 

A. 

1. Oboznámenie a informovanie rodinných príslušníkov s procesom uvoľňovania. 

Oznámenie sa vykoná mejlom resp. telefonicky. 

2. Oboznámenie klientov s procesom uvoľňovania v rámci porady s riaditeľkou ZpS 

Bohunka dňa 3.6.2020 

3. Rozdelenie klientov do skupín  v časovom rozpätí nasledovne: 

6.6.2020 sobota  1. skupina  od 9.00 -11.30  v počte 9 klientov (príloha: menný 

zoznam) 

2. skupina  od 14.00 -16.30 hoď v počte 9 klientov 

7.6.2020 nedeľa 1. skupina  od 9.00 -11.30  v počte 9 klientov (príloha: menný 

zoznam) 

2. skupina  od 14.00 -16.30 hoď v počte 9 klientov 

4. Príchod návštev do ZpS: 

 Povolený počet osôb je max 2 osoby,  nad 15 rokov 

 Návštevy sa vykonajú v prípade priaznivého počasia 

 Dĺžka trvania návštevy je max 30 minút 

 Vstup cez zadný vchod – malá zelená bránka 

 Vstupné meranie teploty 

 Príbuzný si prinesie vlastné ochranné prostriedky – jednorazové rukavice, 

rúško, písacie pero pre podpis prehlásenia o bezinfekčnosti 

 Vstupná diagnostika príbuzných – cestovateľská anamnéza 

 Príbuzný sa podpíše do knihy návštev 

 Poverený pracovník  usmerní príbuzného v ktorých  priestoroch parku sa bude 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
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návšteva vykonávať 

 Príbuzný rešpektuje pokyny pracovníka 

 Povolený je odstup na 2 metre, bez osobného fyzického kontaktu 

5. Návštevy môžu priniesť potraviny v primeranom množstve (trvanlivé potraviny).  

6. ZpS návšteva opustí po uplynutí vopred stanoveného času areál ZpS. O odchode 

informuje personál prostredníctvom náramku istoty, ktorý má klient na ruke. 

7. Následne prebehne dezinfekcia stoličiek a kľučky na bráne 

8. Klient po ukončení návštevy neodkladne si umyje ruky dezinfekčným prostriedkom 

9. Po 

B. Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenie a vybavovanie úradných 

záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť 

1. Lekárske vyšetrenie  
 Klient absolvuje vyšetrenia len nevyhnutnom prípade 

 Vyšetrenie absolvuje so sprievodom pracovníka ZpS 

 Počas vyšetrenia používa OOPP 

 Po príchode do ZpS sa klientovi a pracovníkovi zmeria telesná teplota, 

vykoná dezinfekcia rúk  

2. Úradné záležitosti  

 Môžu sa vykonať len tie, ktoré neznesú odklad 

 Matrikár, notár smie vstúpiť do exteriéru ZpS s dodržaním bezpečnostných 

preventívnych hygienicko-epidemiologických opatrení 

3. Krátkodobé opustenie priestorov ZpS počas dňa 

 Max rozsah do 60 minút 

 Pobyt v  skupinkách do 5 klientov 

 Pobyt len v sprievode zamestnanca ZpS 

 Vyhnutím sa uzatvoreným priostrom s vyššou koncentráciou osôb (obchody, 

pošta, kostol) 

4. Povolenie  externých služieb  v starostlivosti o telo 

 Pedikúra, kaderníctvo, holič 

5. Umožnenie vykonávania revízií v ZpS 

 Pri hrozbe rizika omeškania 

 Nevykonávajú sa na izbách klientov 

6. Uzatváranie prevádzkovania karanténnych miest 

 Ak nie sú využívané suspektnými klientmi 

 

II. Fáza uvoľňovania opatrení od  08.06.2020 

 ZpS Bohunka  umožňuje návštevy len v exteriéri ZpS – park. Návštevy na izbách sú 

povolené len  pre paliatívnych klientov. 

 Plánové lekárske vyšetrenia klientov v sprievode rodinných príslušníkov. 

 Umožnenie prechodu klienta z celoročnej pobytovej formy zo ZpS  do ZpS Bohunka 

s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou) 

 

 

III. Fáza uvoľňovania opatrení od  15.06.2020 

 Dňom 15.6.2020 ZpS Bohunka môže prijímať nových klientov  v súlade 

s bezpečnostnými preventívnymi hygienicko – epidemiologickými opatreniami. 
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 Povoľujeme  organizovanie spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane 

bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu. 

 

 

 

IV. Fáza  uvoľňovania opatrení  01.07.2020. 

 

 Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych 

obmedzeniach. 

 Umožnenie návratu do domáceho prostredia počas víkendov a sviatkov. 

 Príbuzný zaručí a písomne potvrdí, že zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas 

pobytu v domácom prostredí – obmedzenie hromadných akcií, spoločných priestorov 

kde sa zdržiava veľká koncentrácia ľudí.  

 Príprava na II. Vlnu. 

 Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií. 

 I naďalej  ostáva v platnosti prísny hygienicko – epidemiologický režim. 

 

   

 
 

Návrh opatrení / Úloh 

č. Opatrenie / Úloha Predpokladaný čas 

1. Oboznámenie rodinných príslušníkov 1 hodina 

2.  Oboznámenie klientov s procesom uvoľňovania v rámci porady 

s riaditeľkou ZpS Bohunka 
 

1 hodina 

 

 

 

Návrh na opatrenie podal PhDr. Martina Valková 

Dňa 3.6..2020 

Kontrolu realizácie vykoná Mgr. Chorvatovičová 

Dátum kontroly priebežne 

Súvisiace dokumenty https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-

media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-

zacina.html 
 
 

Prerokovanie návrhu opatrení s dotknutými stranami 

Dátum distribúcie  Dátum uzavretia pripomienok  

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

 MUDr Greková  

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
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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 

 

 

 

 

 

 
 

 

Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení 
 

Záznam o kontrole č. 7/2020 

Kontrolu vykonal Mgr. Chorvatovičová Dňa 

5.6.2020 

priebežne 

Zistenia a podpis: 

 

Opatrenia sa kontrolujú priebežne v dennej prevádzke. 

Rozdelenie klientov do štyroch skupín  - príloha č. l 

 

Rodinní príslušníci boli oboznámení s Plánom  a režimom návštev prostredníctvom emailu  

dňa 3.6.2020. 

Príprava pokynov v tlačenej forme pre návštevy vo vstupe do parku ZpS. 5.6.2020. 

Príprava dezinfekčných prostriedkov a OOPP 5.6.2020 

 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

PhDr. Martina Valková 

Riaditeľka 
 

 

 

Záznam preveril PhDr. Martina Valková Dňa 05.06.2020 

 

Opatrenia 

schválil 
PhDr. Martina Valková 

Riaditeľka 

ZpS 3.6.2020 

 

Dokument 

vystavil 

Mgr. Valéria 

Chorvatovičová 
Sociálna 

pracovníčka 3.6..2020 

 

Dokument 

preveril 
 

  

 


