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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 09/2020 Kategória rizika A1 
 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia 

problému 
Usmernenie  MPSVaR zmierňovanie opatrení v sociálnych 

službách 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-

pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf 

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

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj predpoklad 

príchodu druhej vlny pandémie tohto ochorenia ZpS Bohunka opätovne  prijíma opatrenia na 

prípravy druhej vlny pandémie ochorenia COVID -19. 

Popis rizík – potenciálnych rizík 

1. Príprava na druhú vlnu pandémie: 

 Vytvorenie 14 dňovej rezervy OOPP a OOP, pre prípad, že sa v ZpS Bohunka vyskytne 

mimoriadna udalosť, napríklad suspektný klient. 

 Zásoby sú vypočítané z bežnej dennej spotreby, ktoré sa navýšia o 20 % 

 V prípade opätovného vyhlásenia mimoriadnej situácie, alebo núdzového stavu 

v lokalite, alebo v SR, bude ZpS Bohunka zásobené zo štátnych hmotných rezerv 

 Naskladnenie OOPP a OOP – prízemie , miestnosť č. 9 

 

2. Usmernenie pre príbuzných s plánom realizácie návštev 

Vychádzajúc z  usmernenia MPSVaR sme vyhodnotili riziká a stanovili nasledujúci plán pri 

realizácii návštev v ZpS Bohunka: 

Dňom 15.7. 2020: 

 odborné lekárske  vyšetrenia sú naďalej povolené 

 návštevy príbuzných sú povolené denne len v popoludňajších hodinách od 13.30 - 

posledný vstup 16.30, ukončenie návštev o 17.00 hod 

 pozastavujeme návštevy v domácom prostredí do odvolania 

 návštevu odporúčame  nahlásiť vopred min 1-2 dni na sociálnom úseku na telefónnom 

čísle 0917 882 202 

 Návštevy budú realizované len v exteriéri ZpS s dĺžkou trvania 30 minút 

 Na návštevu budú možné prísť len dve osoby nad 15 rokov 

 Pri každej návšteve je potrebné podpísať čestné prehlásenie o zdravotnom stave 

a cestovateľskej anamnéze, uviesť svoje  telefónne číslo pre prípad výskytu ochorenia 
 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf


 

Zariadenie pre seniorov Bohunka, 

 Hlavná Bohunice 1/70,  919 30 Jaslovské Bohunice 

 

  K 2.6 F-01 

Plán a režim návštev pre obdobie uvoľňovania opatrení 

v sociálnych službách v súvislosti s pandémiou COVID-19 

  

Počet strán: 2/4 

 

K 2.6 F-01  2/4 

 

 

Zdôrazňujeme : 

 používanie ochranných rúšok a jednorazových rukavíc počas celej doby návštevy 

– ochranné prostriedky si prosím prineste so sebou 

 Dodržať odstup od klienta v rozpätí 2 metre. 

 Návštevy klientov prichádzajúce z iných okresov s nepriaznivou 

epidemiologickou situáciou, aby vylúčili osobnú návštevu príbuzného v ZpS 

Bohunka po osobnom  zvážení rizík možnej nákazy na COVID-19 

 

3.  Usmernenia pre  druhú vlnu pandémie 

 Usmernenia pre  druhú vlnu pandémie a s tým súvisiacim možným výskytom ochorenia 

COVID 19 v ZpS Bohunka sú stanovené v usmernení MPSVaR v oblastiach: 

 Dočasného  opustenia zariadenia klientom ZpS 

 Organizácie spoločenských aktivít  v ZpS 

 Prijímanie a návrat klientov do ZpS 

 Návštevy v ZpS 

 Návštevy klientov v ZpS prichádzajúce z iných okresov s nepriaznivou 

epidemiologickou situáciou 

 Návštevy klientov v domácom prostredí 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-

sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf 

 

4. Sledovanie epidemiologickej situácie v SR 

   Vedenie ZpS Bohunka denne sleduje vývoj epidemiologickej situácie v SR a usmernenia                            

zverejnené na web – stránke MPSVaR a RUVZ Trnava. 
 

 
 

Návrh opatrení / Úloh 

č. Opatrenie / Úloha Predpokladaný 

čas 

1. Výpočet navýšenia OOPP a OOP  2 hodiny 

2. Oboznámenie rodinných príslušníkov 1 hodina 

3.  Oboznámenie klientov s procesom uvoľňovania v rámci porady 

s riaditeľkou ZpS Bohunka 

 

1 hodina 

4.  Naskladnenie OOPP A OPP 3 hodiny 

5.  Naskladnenie OOP 1 hodina 

6. Sledovanie epidemiologickej situácie v SR denne 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf
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Úloha č. 1 ekonómka Výpočet OOPP a OOP 

Úloha č. 2,3 Sociálna pracovníčka Oboznámenie klientov 

a rodinných príslušníkov 

Úloha č. 4  upratovačka Naskladnenie OOPP a OPP 

Úloha č. 5 Inštruktorka sociálnej 

rehabilitácie 

Naskladnenie OOP 

Úloha č. 6 Sociálna pracovníčka, 

praktická sestra 

Sledovanie epidemiologickej 

situácie v SR 

 

 

Návrh na opatrenie podal PhDr. Martina Valková 

Dňa 14.7..2020 

Kontrolu realizácie vykoná Mgr. Chorvatovičová 

Dátum kontroly priebežne 

Súvisiace dokumenty  

 
 

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 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Originál č.1: Riaditeľka 

2. Originál č. 2: Sociálno - zdravotný úsek 

 

 

 

Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení 
 

Opatrenia 

schválil 
PhDr. Martina Valková 

Riaditeľka 

ZpS 14.07.2020 

 

Dokument 

vystavil 

Mgr. Valéria 

Chorvatovičová 

Sociálna 

pracovníčka 14.07..2020 

 

Dokument 

preveril 
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Záznam o kontrole č. 7/2020 

Kontrolu vykonal Mgr. Chorvatovičová Dňa 

15.07.2020 

priebežne 

Zistenia a podpis: 

 

Rodinní príslušníci boli oboznámení s Plánom  a režimom návštev prostredníctvom emailu  

dňa 15.7.2020. 

Klienti oboznámení s opatreniami . 

Naskladnené OOPP a OOP v miestnosti č. 9  v stanovenom počte. 

Zoznam OOPP a OOP – príloha č. l.  9/2020 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

PhDr. Martina Valková 

Riaditeľka 

 

 

 

Záznam preveril PhDr. Martina Valková Dňa 15.07.2020 

 


