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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
Ev. číslo

08/2020

PREVENTÍVNE
Kategória rizika

A1

Východisková situácia
Spôsob zistenia
problému

Usmernenie MPSVaR zmierňovanie opatrení v sociálnych
službách
https://www.employment.gov.sk/sk/informaciemedia/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbachzacina.html
Nariadenie vlády SR 152/2020
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-152

Popis problému – potenciálneho problému (nezhody - potenciálnej nezhody) a ich príčin
Uvoľnenie bezpečnostných preventívnych hygienicko – epidemiologických opatrení
v súvislosti s ústupom pandémie COVID-19 s účinnosťou od 15.6.2020
Popis rizík – potenciálnych rizík
Dňom 14.6.2020 Z bol ukončený núdzový stav v SR č. : 2969/12360/2020/KBR.
ZpS Bohunka nie je subjektom hospodárskej mobilizácie.
Uvoľňovanie opatrení v ZpS Bohunka platné od 15.6.2020
1. Rozšírenie návštevných hodín
 Povolený počet osôb je max 2 osoby, nad 15 rokov
 Návštevy sa vykonajú v prípade priaznivého počasia v areáli parku
 Návštevy na izbách sú povolené len u paliatívnych klientov
 Dĺžka trvania návštevy je max 60 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
 Poverený pracovník usmerní príbuzného v ktorých priestoroch parku sa bude
návšteva vykonávať
 Povolený je odstup na 2 metre, bez osobného fyzického kontaktu
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2. Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení je nevyhnutné pre realizáciu stretnutia si zarezervovať
presný čas návštevy. Návštevu je potrebné dohodnúť telefonicky výlučne na sociálnom
úseku na t. č. 0917 882 202 počas pracovných dní.
Návštevné hodiny:
 Pondelok a piatok v čase o 9.00 -11.00, 13.30 -16.30 (ukončenie návštev
17.30)
 Sobota, nedeľa o 9.30 -11.30 o 13.30- 16.30 (ukončenie návštev 17.30 hod)
3. Prosíme vstupovať do areálu len v sprievode zamestnanca, ktorého kontaktujte zvonením
4. Prosíme ak je to vo Vašich možnostiach, využívajte návštevné hodiny v pracovných dňoch
5. Prosíme dodržujte presný čas dohodnutej návštevy z prevádzkových dôvodov.
Vyhradzujeme si pracovný čas vo Vami stanovenom termíne.
6. Ak ste boli vycestovaní, nenavštevujte svojich príbuzných do 14 dní po návrate zo
zahraničia s cieľom ochrany života a zdravia klientov a personálu.

Fáza uvoľňovania opatrení
31.8.2020

01.07.2020 -predpokladané ukončenie tejto fázy je

 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 COVID-19.
 Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.
 I naďalej ostáva v platnosti prísny hygienicko – epidemiologický režim.

Plán a režim návštev v súvislosti uvoľňovania opatrení v sociálnych službách COVID-19 sa
môže meniť a dopĺňať v súvislosti s epidemiologickou situáciou v SR. Za umožnenie
a realizáciu návštev v ZpS Bohunka zodpovedá štatutár zariadenia. Z tohto dôvodu si
vyhradzuje právo prijímať operatívne rozhodnutia s cieľom eliminovať prípadné riziká.
V prípade zmeny epidemiologických podmienok, ako aj pri porušení a nedodržaní
bezpečnostných opatrení počas návštev klientov, štatutárny zástupca môže obmedziť
návštevy opätovne a to aj plošne, alebo stanovením konkrétnych dní, prípadne hodín, pre
návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev
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Návrh opatrení / Úloh
č.

Opatrenie / Úloha

Predpokladaný čas

1.

Oboznámenie rodinných príslušníkov

2.

Oboznámenie klientov s procesom uvoľňovania v rámci porady 1 hodina
s riaditeľkou ZpS Bohunka

1 hodina

Návrh na opatrenie podal

PhDr. Martina Valková

Dňa

15.6..2020

Kontrolu realizácie vykoná

Mgr. Chorvatovičová

Dátum kontroly

priebežne

Súvisiace dokumenty

https://www.employment.gov.sk/sk/informaciemedia/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbachzacina.html
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-152

Prerokovanie návrhu opatrení s dotknutými stranami
Dátum distribúcie

Dátum uzavretia pripomienok

Dotknuté strany (meno, priezvisko a funkcia)

Pripomienky [ áno – nie ]

MUDr Greková
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

Opatrenia
schválil
Dokument
vystavil
Dokument
preveril
Rozdeľovník:
1. Originál č.1:
2. Originál č. 2:
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PhDr. Martina Valková
Mgr. Valéria
Chorvatovičová

Riaditeľka
ZpS
Sociálna
pracovníčka

15.06.2020
15.06..2020

Riaditeľka
Sociálno - zdravotný úsek
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Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení

Záznam o kontrole č. 7/2020
Kontrolu vykonal

Mgr. Chorvatovičová

Dňa
priebežne
17.06.2020

Zistenia a podpis:
Rodinní príslušníci boli oboznámení s Plánom a režimom návštev prostredníctvom emailu
dňa 17.6.2020.
Porada s klientmi vykonaná dňa 17.6.2020
S výsledkami kontroly som bol oboznámený:
(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis)
PhDr. Martina Valková
Riaditeľka

Záznam preveril
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PhDr. Martina Valková

Dňa

17.06.2020
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