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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 10/2020 Kategória rizika A1 
 

Východisková situácia 

Interné opatrenia ZpS Vychádzajúc z interných opatrení sme vyhodnotili riziká a stanovili 

nasledujúce pravidlá a opatrenia v ZpS Bohunka 

 

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 epidémie ochorenia COVID -19. 

Popis rizík – potenciálnych rizík 

1. Príprava na druhú vlnu pandémie: 

 pre zhoršujúcu sa situáciu nárastu počtu nakazených ochorením COVID - 19 zavádza 

ZpS Bohunka tieto opatrenia z dôvodu eliminácie šírenia nákazy 

 

2. Usmernenie pre príbuzných  

Vychádzajúc z interných opatrení sme vyhodnotili riziká a stanovili nasledujúce pravidlá a 

opatrenia v ZpS Bohunka: 

Dňom 28.7. 2020 

 nevyhnutné odborné lekárske  vyšetrenia  budú zrealizované  

 návštevy príbuzných sú opätovne zrušené do odvolania 

 pozastavujeme návštevy v domácom prostredí do odvolania 

 nákupy pre prijímateľov budeme prijímať výhradne v nedeľu od 15:00 – 16:00 pred 

hlavným vchodom zariadenia 

 nasledujúci deň budú nákupy odovzdané klientom, preto Vás žiadame, aby ste priniesli 

výlučne trvanlivé potraviny, oblečenie, hygienické potreby 

 vreckové sa bude prijímať formou obálky, ktorá bude označená menom klienta 

a vhodená do schránky pri hlavnom vchode zariadenia a personál bude upovedomení 

zazvonením 

 poprosíme Vás o zhovievavosť a dodržanie termínu ( nedeľa 15:00 – 16:00) z dôvodu 

čerpania dovoleniek personálu zariadenia, aby načerpali nové sily a zabezpečili tak 

Vašim príbuzným kvalitnú a odbornú starostlivosť 
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Zdôrazňujeme : 

 používanie ochranných rúšok a jednorazových rukavíc počas preberania 

osobných vecí – ochranné prostriedky si prosím prineste so sebou 

 žiadame Vás a zdôrazňujeme, aby ste rešpektovali zrušenie návštev 

a nekontaktovali Vašich  príbuzných cez plot zariadenia 

 

3. 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. Oboznámenie rodinných príslušníkov 1 hodina 

2.  Oboznámenie klientov s procesom interných preventívnych 

opatrení   v rámci porady s personálom  ZpS Bohunka 

 

1 hodina 

3. Sledovanie epidemiologickej situácie v SR denne 
 

Úloha č. 1,2 Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 

Oboznámenie klientov 

a rodinných príslušníkov 

Úloha č. 3 Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie, praktická sestra 

Sledovanie epidemiologickej 

situácie v SR 

 

 

Návrh na opatrenie podal PhDr. Martina Valková po telefonickej konzultácii 

Dňa 28.7..2020 

Kontrolu realizácie vykoná Mgr. Molnárová 

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. Danka Greková – všeobecný lekár  

 Božena Krajčovičová – starostka obce  
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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. 10/2020 

Kontrolu vykonal Mgr. Molnárová Dňa 

28.07.2020 

priebežne 

Zistenia a podpis: 

 

Rodinní príslušníci boli oboznámení s Plánom  a režimom opatrení v ZpS Bohunka 

prostredníctvom emailu  dňa 28.7.2020. 

Klienti oboznámení s opatreniami. 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

PhDr. Martina Valková 

Riaditeľka 

 

 

 

Záznam preveril po 

telefonickej 

konzultácii 

PhDr. Martina Valková Dňa 28.07.2020 

 

Opatrenia 

schválil 

telefonicky 

PhDr. Martina Valková Riaditeľka 

ZpS 28.07.2020 

v.z. Molnárová 

Dokument 

vystavil 
Mgr. Zuzana Molnárová 

Inštruktor 

sociálnej 

rehabilitácie 28.07..2020 

 

Dokument 

preveril 
Petra Frančiaková 

Praktická 

sestra 28.07..2020 

 


