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Domov MÁRIE Banská Štiavnica  (ďalej len „Domov MÁRIE - DM“), v súvislosti s hrozbou šírenia 

sa koronavírusu 2019-nCoV a nebezpečenstva vzniku ochorenia COVID 19, vypracoval vlastný 

krízový plán organizácie, ktorý upravuje preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých 

a potvrdených prípadov u zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v Domove MÁRIE. 

Krízový plán  v tomto kontexte zohľadňuje odporúčania, ktoré vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, Banskobystrický 

samosprávny kraj.  

 

Základné informácie a rozsah odporúčaného postupu 

 

Spôsob prenosu: Nový koronavírus SARS-CoV-2 je respiračný vírus. K prenosu dochádza 

primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri 

infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo 

kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek 

odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v 

slinách, moči a stolici.  

 

Príznaky ochorenia: 

 horúčka nad 38 stupňov Celzia (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov 

sociálnych služieb môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky a 

poradiť sa s lekárom),  

 kašeľ,  

 sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych (ľudovo „nevie sa 

dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),  

 bolesť svalov.  

 

Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov sociálnych 

služieb s oslabeným imunitným systémom,  

 seniorov nad 70 rokov, 

 klientov s chronickými ochorením ( najmä: onkologické ochorenia, pľúcne ochorenie, 

srdcovo-cievne),  

 klientov liečených imunosupresívnymi ( imunitný systém potláčajúcimi) liekmi,  

 klientov so súčasne sa vyskytujúcimi viacerými ochoreniami u toho istého klienta – 

títo sú najviac náchylní na vývoj komplikácií, či už pri COVID-19, alebo sezónnej 

chrípke 

 

Je potrebné vedieť, že nie každý klient sociálnych služieb, ktorý je chorý alebo mal možný 

kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19, musí byť hospitalizovaný. Pre preplnenosť 

nemocníc a ambulancií je vhodné klientov, ktorí majú iba mierne príznaky a vyšetrujúci lekár 

tak rozhodne, ponechať v domácej izolácii alebo v izolácii v Domove MÁRIE. 

 

Ak sa klient Domova MÁRIE, ktorý bol v kontakte s dokázanou chorou osobou s COVID-19 

a vyvinuli sa u neho príznaky respiračného ochorenia alebo bol bez týchto príznakov tzv. 

asymptomatický a z rozhodnutia regionálneho hygienika bol umiestnený do domácej izolácie 

resp. izolácie v Domove MÁRIE, cíti sa dobre (t. j. je bez príznakov) po 14 dňoch od 

kontaktu s osobou, u ktorej bol koronavírus COVID-19 potvrdený vyšetrením, môže sa tento 

klient Domova MÁRIE po konzultácii a rozhodnutí hygienika RÚVZ bez problémov vrátiť 

do kolektívu. Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia 

chrípky a iných akútnych respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť 

aj s iným respiračným infekčným ochorením. Preto je potrebné nešíriť paniku a zachovať 
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pokoj a kontaktovať všeobecného lekára/pediatra (VLD, VLDD) alebo v prípade nejasností 

miestne príslušného odborného pracovníka RÚVZ (RÚVZ – kontakty sú uvedené v prílohe) a 

riadiť sa ich usmerneniami. 

 

 

 

Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov:  

 

 Zákaz návštev v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici do odvolania. Ani vo výnimočných 

prípadoch nepovoliť návštevy príbuzným, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí alebo 

vykazujú známky respiračnej infekcie. Zdraví príbuzní, bez epidemiologickej anamnézy 

môžu mať povolené návštevy vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o paliatívneho 

klienta. O takejto návšteve musí byť vedený záznam a dodržané všeobecné preventívne 

opatrenia na zabránenie prenosu kvapôčkovej infekcie. 

 Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením 

 Skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí.  

 Často si umývať ruky teplou vodou a mydlom (najmä pri priamom kontakte s chorými 

alebo izolovanými pri čakaní na výsledky v prostredí zariadenia sociálnych služieb alebo 

ich okolí), ak mydlo s dezinfekčným účinkom v dávkovači nie je dostupné. Ako ďalší 

stupeň po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu.  

 Účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s virucídnym 

účinkom.  

 Zamestnanci Domova MÁRIE  by si mali umývať ruky:  

o pred odchodom z domu,  

o pri príchode do práce,  

o po použití toalety,  

o po prestávke a denných pracovných činnostiach,  

o pred prípravou jedla a nápojov,  

o pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,  

o pred odchodom z práce,  

o pri príchode domov,  

o po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným prijímateľom 

soc.služby. 

 Nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.  

 Dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej 

činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii a pravidelne vetrať uzatvorené priestory.  

 Pracovníkom THP je umožnený  HOME OFFICE – sú určené služby vo dvojiciach –  

kombinácia jeden pracovník z ekonomického úseku  a jeden pracovník zo  sociálneho 

úseku, jedna dvojica je tvorená personalistka a vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

 Od 17.3.2020  sú zakázané hotovostné platby v zariadení, všetky platby treba  

uskutočňovať bankovým prevodom, prípadne poštovou poukážkou 

 Zamestnanci sú povinní nahlásiť na tlačive svojich rodinných príslušníkov, ktorí sa vrátili 

zo zahraničia  

 Zabezpečiť nákup a dovoz potravín pre klientov v objekte L. Svobodu - Drieňová 

externou firmou Lukáš MIKO- E-sko potraviny  

 Riaditeľka Domova MÁRIE počnúc dňom 17.03.2020 zavádza regulovanie počtu 

zamestnancov a klientov v jedálňach zariadenia nasledovne:  

o  maximálny počet zamestnancov v jedálni 5 

o  maximálny počet klientov v jedálni podľa objektov:  

 L.Svobodu: 12 

 Strieborná : 10 

 Špitálska:    10 



4 
 

 Všetci zamestnanci sú povinní  pri vstupe do budovy nasadiť si ochranné rúško 

a ponechať si ho  počas trvania pracovnej doby  

 Meranie telesnej teploty prijímateľom soc. služby a zamestnancom 2x za deň 

a následne ich zaznamenanie v určených dokumentoch  

 Obmedzenie osobných návštev u lekára s prijímateľom soc. služby, iba v 

nevyhnutných prípadoch ( napr. výmena katétra, dialýza...) 

 Prijaté opatrenie v zmysle „Pokynu č. 001/2020/UKRBBSK „ – obmedziť prijímanie 

nových klientov, len v prípade súhlasu odboru sociálnych služieb a zdravotníctva 

Úradu BBSK o umiestnenie občana z dôvodu naliehavého prijatia ( výlučne v prípade, 

ak ide o občana v akútnom ohrození života a zdravia, čo je doložené potvrdením 

lekára, menovaný  je v nemocnici, z ktorej bude prepustený, nemá žiadnych 

príbuzných, obec sa nedokáže o menovaného dočasne postarať ani na dobrovoľníckej 

báze). Zámerom je znížiť pohyb nových osôb v zariadení na minimum.  

 

1. KONTROLA RIZIKA ĎALŠIEHO ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19 
 

1.1 Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb 

DM uskutočňuje aktívny skríning všetkých zamestnancov, nevyhnutných návštevníkov a 

kohokoľvek iného, kto vchádza do DM na COVID-19, s výnimkou pohotovostných záchranárov, 

ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť vstup bez detekčnej kontroly. Do DM nemôžu 

vstúpiť osoby: 

• ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, 
• s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, 
• ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, 
•  ktoré boli v kontakte s  podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie COVID-19, 
• s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj 

dýchavicou. 
• Aktívny skríning vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy. 
• Za aktívny skríning každého zamestnanca zodpovedá vedúci úseku na ktorom 

zamestnanec pracuje a za ďalšie vstupujúce osoby zodpovedá zamestnanec za ktorou 

vstupujúca osoba prichádza. 
• Skríning zamestnancov zahŕňa dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa) skríning 

symptómov vrátane kontroly teploty. 
• Každý, kto má príznaky COVID-19, nemá povolený vstup do DM, okamžite 

odchádza do domáceho prostredia, aby sa izoloval. 
• Určení zamestnanci preverujú zamestnancov, ktorým bola odporučená izolácia na 

základe rizika vystavenia (dodržanie dĺžky izolácie a pod.). 
 

1.2 Aktívny skríníng všetkých prijímateľov sociálnej služby 

 

DM vykonáva aktívny skríning všetkých prijímateľov sociálnej služby najmenej dvakrát denne 

(na začiatku a na konci dňa), alebo podľa potreby, aby sa zistilo, či nemá niekto z prijímateľov 

sociálnej služby horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Prijímatelia sociálnej služby so 

symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) musia sa izolovať a testovať na 

COVID-19. 

1.3 Manažment nevyhnutných návštev 

 

DM je návštevníkom uzavreté s výnimkou nevyhnutných návštev. Medzi nevyhnutných 

návštevníkov patrí osoba vykonávajúca základné podporné služby, (napr. dodávka potravín, 

údržba a iná zdravotná starostlivosť) alebo osoba navštevujúca veľmi chorého alebo 
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paliatívneho prijímateľa sociálnej služby. Ak je vstup nevyhnutného návštevníka určenou 

osobu posúdený a akceptovaný, musia sa vykonať nasledujúce kroky: 

 

1.Pri vstupe sa skontroluje jeho stav, vrátane symptómov COVID-19, kontroly telesnej teploty, pričom 

ak vykazuje niektoré symptómy COVID-19, nesmie vstúpiť. 

2.Návštevník môže navštíviť iba jedného prijímateľa sociálnej služby, (veľmi chorého alebo 

paliatívneho prijímateľa sociálnej služby) ktorého má v úmysle navštíviť. 

3. Návštevník musí mať pri návšteve prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá COVID-19, rúško, 

jednorazové návleky na topánky, jednorazové rukavice.  

1.4 Obmedzenie pracovných miest 

 

DM obmedzuje počet pracovných miest, na ktorých zamestnanci pracujú, aby sa 

minimalizovalo potenciálne riziko vystavenia prijímateľov sociálnej služby, pôsobeniu 

COVID-19. Dodávky potravín a produktov sa sústreďujú na určené miesto ( pred budovu 

zariadenia) a pred vstupom osôb, ktoré doručujú potraviny do DM (ak je vstup nevyhnutný) sa 

vykonáva ich aktívny skríning (pozri vyššie). V prípade potreby sa vyčlenení personál, ktorý 

bude pracovať buď s chorými alebo s prijímateľmi sociálnej služby v dobrom zdravotnom 

stave. 

Iné rizikové opatrenia: 

 

• Zvýšená frekvencia čistenia sa odporúča pre často dotýkané povrchy vrátane vozíkov a  iného 

mobilného zariadenia v rámci celého objektu. 

• Zamestnanci, ktorí boli v kontakte s vysokým rizikom vystavenia sa COVID-19 bez 

vhodného OOP sa musia samy izolovať počas 14 dní. 

• Testovanie v prípade prepuknutia infekcie. Odber materiálu na vykonanie diagnostiky 

COVID-19 sa musí vykonávať u každého prijímateľa sociálnej služby so symptómami, u 

zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú alebo boli v priamom a tzv. úzkom 

kontakte s prijímateľom sociálnej služby alebo zamestnancom s pozitívnym testom na 

COVID-19 alebo sú tzv. úzkym kontaktom alebo vysoko-exponovaným zamestnancom 

starajúcim sa o prijímateľov sociálnej služby v karanténe pre suspektný alebo potvrdený 

výskyt ochorenia COVID-19. 

• Príjem nových prijímateľov sociálnej služby bude povolený až po zániku ohniska infekcie. 

• Ak sú prijímatelia sociálnej služby prechodne doma, pri svojich rodinných príslušníkoch, 

môžu byť znovu prijatí až po zániku ohniska infekcie. 

• Posúdenie a zabezpečenie pripravenosti DM na COVID-19 prebieha v súčinnosti s úradom 

verejného zdravotníctva, pri aktualizácii opatrení na prípravu DM na prepuknutie choroby 

COVID-19. 

 

DM realizuje ďalšie opatrenia potrebné na vylúčenie rizika ďalšieho šírenia infekcie 

COVID-19, pričom sa riadi: 

a) aktuálnym Záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s 

nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) 

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

sluzby/mzsr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf 

b) opatreniami v dokumente Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných 

prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID- 

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

pomoc/socialnesluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-

2020.pdf 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
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a ďalšími aktuálnymi nariadeniami, opatreniami, odporúčaniami na stránkach MZ SR, 

MPaSVSR a ÚVZ, BBSK. 

 

1.5 Organizácia karantény vnútri DM 

 

• DM má pripravený a podľa potreby bude realizovať Plán zriadenia izolačných izieb, resp. 

„červených zón“, kam nesmú vstúpiť nepovolané osoby a na ktoré sa vzťahuje špecifický 

bariérový režim. 

• DM disponuje dostatočnou rezervou a organizuje priebežne primerané dopĺňanie OOP. 

• Zamestnanci musia používať minimálne ochranné a kvapôčkové bezpečnostné opatrenia pre 

všetky interakcie s podozrivými, predpokladanými alebo potvrdenými pacientmi COVID-19. 

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kontaktu a kvapiek zahŕňajú rukavice, čiapky, tvárové 

štíty alebo ochranné okuliare, plášte, respirátory FFP2 , chirurgické / ochranné rúška a 

návleky na obuv. 

• Personál v prípade potreby bude izolovať osobitne, teda na osobitných izolačných izbách 

prijímateľov sociálnej služby s potvrdeným prípadom (na základe testovania a lekárskeho 

vyjadrenia) a osobitne prijímateľov so suspektným ochorením (napr. len na základe 

symptómov). 

• Izolačné izby budú zreteľne označené: 

 
 Izolačná izba pre ošetrovanie prijímateľov sociálnej služby s potvrdeným och. COVID-19, 

vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný, 

 Izolačná izba pre ošetrovanie prijímateľov sociálnej služby s podozrením na och. COVID-19, 
vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný. 

 

• Ak je to možné, DM v rámci zmeny organizuje starostlivosť takým spôsobom, aby určil 
personál pre 3 typy izieb z hľadiska (rizika) prítomnosti ochorenia COVID: 

1) potvrdené prípady/izolačná izba/určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne v 

určenej, dobre vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/najprísnejší HER, 
 

2) podozrivé prípady/ určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne  v dobre  

vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/prísnejší HER, 

• nepotvrdené a nepodozrivé prípady/nie je nutnosť izolácie/zvýšený HER. 
 

• DM realizuje dezinfekciu podľa usmernenia vedúcich úsekov. 
• DM podľa potreby plní opatrenia v súvislosti s používaním, manipuláciou, údržbou a 

likvidáciou OPP a iných pomôcok. 

• DM podľa potreby plní protiinfekčné opatrenia v súvislosti s manipuláciou s bielizňou. 
• DM podľa potreby realizuje plán bezpečnej komunikácie a spolupráce tímu pri 

zabezpečovania starostlivosti o prijímateľoch sociálnych služieb v izolačných izbách 

(odovzdávanie informácií, liekov, pomôcok a pod.). 

 

2. ZNÍŽENIE NÁSLEDKOV OCHORENIA, ZMIERNENIE UTRPENIA 

prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú potvrdenými alebo podozrivými z 

ochorenia COVID-19 
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• Presun do nemocnice by sa mal zvážiť, len u tých prijímateľov sociálnej služby, ktorých 

stav si to vyžaduje, na základe odporúčania lekára a po porade s príbuznými a pri 

zohľadnení predchádzajúceho zdravotného stavu a princípoch paliatívnej starostlivosti. 

• Personál vo zvýšenej miere monitoruje a dokumentuje zdravotný stav prijímateľa sociálnej 

služby. 

• Personál plní ordinácie lekára a všetky činnosti dokumentuje v dokumentácii prijímateľa 

sociálnej služby takým spôsobom, aby bola zachovaná kontinuita starostlivosti pri 

výmenách personálu (dôležité informácie v oblasti diagnózy, liečby, opatrení v rámci 

prípadu). 

• Personál vedie záznam výsledkov meraní vitálnych funkcií (VF), telesnej teploty (TT), 

tlaku krvi (TK), pulzu (P), frekvencie dýchania (fD) podľa ordinácie lekára, najmenej však 

trikrát denne, ráno, na obed a večer. 

• V prípade, že personál zmeria vitálne funkcie, ktoré sa odchyľujú od normálnych hodnôt 

kontaktuje lekára a postupuje v súlade s jeho pokynmi.  

Horúčka Zavedenie merania a záznamu TT a ďalších VF 

  

(TT nad 38 °C) Podávanie antipyretík (liekov na zníženie TT) podľa 

 ordinácie lekára. 

 Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu 

 tekutín podľa ordinácie lekára. 

 Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu 

 kontaktovať lekára. 

Dýchavica (sťažené Uloženie prijímateľa sociálnej služby do 

dýchanie) zvýšenej polohy. Podávanie liekov podľa 

 ordinácie lekára. 

 Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu 

 tekutín podľa ordinácie lekára. 

  

Kašeľ Uloženie prijímateľa sociálnej služby do zvýšenej polohy. 

 Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. 

 Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu 

 tekutín podľa ordinácie lekára. 

  

 

Ak lekár ordinuje infúziu, hypodermoklýzu
*
, venóznu liečbu, odbery krvi, 

podanie kyslíka alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba 

sestra. V DM tieto úkony realizuje sestra  

 

Pozn. *Hypodermoklýza – podkožné podávanie infúzií 
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 3. ZVLÁDNUTIE EFEKTÍVNEHO MANAŽMENTU USPOKOJOVANIA 

POTRIEB A NÁROKOV NA STAROSTLIVOSŤ U VŠETKÝCH 

PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

Nedostatok (kvalifikovaného) personálu – krízová metodika 

• DM v tomto prípade uloží povinnosť výkonu práce zamestnancom na základe núdzového 

stavu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy). 

• DM zváži modifikáciu organizovania zmien: 

 
 dĺžka zmeny (napr. z pôvodných 7,5 h na 11,5 h), 

 vedenie zmien (najmenej jeden skúsený zamestnanec s dobrými organizačnými 

schopnosťami), 

 personálna štruktúra ( dočasné modifikovanie PPČ zvhľadom na priority zabezpečovania 

starostlivosti). 

• DM komunikuje vo veci zabezpečenia personálu s regionálnym krízovým 

štábom/samosprávou. 

 

• DM v spolupráci s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby preverí možnosť 

dočasnej rodinnej opatery v rodinnom prostredí s podporou ADOS/BBSK, pri dodržaní 

ochrany prijímateľa sociálnej služby pred rizikom umiestnenia do rizikového prostredia. 
 

• DM požiada ADOS/BBSK o pomoc pri zabezpečení vybraných úkonov starostlivosti v 

zariadení. 
 

• DM komunikuje o možnosti komunitnej pomoci (Červený kríž, dobrovoľníci, študenti)v 

spolupráci s BBSK. Táto pomoc je možná po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní 

nariadení hygienicko-epidemiologického režimu zo strany DM, BBSK. 
 

• DM pri organizácii činností prechodne upúšťa od činností, ktoré je možné prechodne 

neposkytovať, resp. ich neposkytovanie, prijímateľa sociálnej služby bezprostredne neohrozí 

na živote, či zdraví (napr. sociálne aktivity, plány rozvoja). 
 

Cieľom starostlivosti je realizovať alebo zabezpečiť nevyhnutné činnosti pre zlepšenie, stabilizáciu 

zdravotného stavu a zníženie utrpenia prijímateľa sociálnej služby pri využití dostupných 

personálnych zdrojov, spolupráci s lekármi a inými odborníkmi. 
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Krízový stav – schéma priorít pri poskytovaní starostlivosti v prípade nedostatku 

(kvalifikovaného) personálu 

 

 

Činnosti 

  

Orientačná tolerancia odkladu 

  

     

    vzhľadom na mimoriadnu situáciu   

       

 Individuálne činnosti na záchranu života   žiadna tolerancia, potrebné konať   

 (poskytnutie prvej pomoci/privolanie záchranky)   bezodkladne   

       

 Podanie jedla diabetikom   najviac 30 minút od podania   

    inzulínu   

 Individuálne opatrenia na zníženie horúčky nad 38 °C   30 minút   

       

 Tlmenie bolesti   15 minút – 60 minút v   

    závislosti od intenzity bolesti   

 Podanie inzulínu diabetikom liečených inzulínom   60 minút   

       

 Podanie antibiotík (ATB) v stanovenom intervale, resp.      

 s čo najkratším oneskorením   60 minút   

       

 

Sledovanie vitálnych funkcií u rizikových prijímateľov 

  

60 minút 

  

     

 sociálnej služby      

 Zabezpečenie hydratácie prijímateľov sociálnej služby   2-3 hodiny (ak nie je   

 vylúčenie dehydratácie   indikovaná zvýšená   

    hydratácia)   

       

 Polohovanie prijímateľov sociálnej služby rizikových z   60 minút – 4 hodiny v   

 hľadiska vzniku preležanín   závislosti od stupňa rizika ich   

    vzniku   

 

Zabezpečenie výživy 

  

2-3 hodiny 

  

     

    (ak klient nie je diabetik)   
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 Hygiena, Ošetrovanie rán   V mimoriadnej situácii znesie aj   

    dňový odklad, ak nie je prítomné   

    znečistenie stolicou, močom   

       

 

Personál zabezpečí zvýšenú pozornosť, primeranú lekársku starostlivosť a včasnú pomoc 

prijímateľom sociálnej služby: 

• so zmenou vedomia a orientácie (v zmysle zhoršenia), 
• s nepokojom, so sklonom k agresivite, 
• s novovzniknutými príznakmi infekcie (horúčka, kašeľ, zvracanie, hnačka), 

• s novými bolesťami, 
• s novovzniknutými alebo zhoršenými opuchmi, 
• s vracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha, 
• s rizikom epileptického záchvatu, 
• s rizikom pádu, úrazu, 
• s novovzniknutým závažným úrazom (podozrenie na zlomeninu, pridružené krvácanie, 

otvorená zlomenina), 
• s prejavmi krvácania (vrátane krvácania do moču/stolice), 
• umierajúcim prijímateľom sociálnej služby, 
• iným zhoršením zdravotného/psychického stavu. 

 

Doplňujúce pokyny pre starostlivosť o zdravie prijímateľov sociálnej služby v DM 

Meranie VF 

 

• TT sestra/poverený personál meria u každého prijímateľa sociálnej služby najmenej 2x denne. 

• TK / P / D sestra/poverený personál meria u každého prijímateľa sociálnej služby najmenej 

jedenkrát týždenne. 

• Sestra/poverený personál zodpovedá za aktualizáciu zoznamu prijímateľov sociálnej služby, u 

ktorých je potrebné merať VF častejšie ako jedenkrát týždenne, čo špecifikuje priamo v zozname na 

základe vyjadrenia lekára počas lekárskej vizity, konzultácie, informácii zo zdravotnej dokumentácie, 

pri príjme, resp. vlastného uváženia. 

• V prípade patologických odchýlok v nameraných hodnotách (položkách) personál 

bezodkladne informuje a ďalšiu starostlivosť konzultuje s lekárom, resp. postupuje na základe 

jeho pokynov. 

 

Podávanie liečiv 

 

• Podávanie, dávkovanie liekov a kontrolu expirácie liekov realizuje podľa možností sestra. 
• Ak sestra nie je prítomná, lieky sú podávané opatrovateľom podľa najaktuálnejšej ordinácie 

lekára pri dodržaní času, dávky a spôsobu podávania liečiva. Svojvoľné podávanie liekov, ktoré 

nepredpísal lekár, môže znamenať hrozbu v podobe vážnych zdravotných komplikácií. 

• Lieky sa podávajú ráno, na obed a večer podľa ordinácie lekára, ak lekár neurčí inak. 
• O podaní liekov sa vykoná záznam. 
• Pri dávkovaní a podávaní liečiv je potrebná dvojitá kontrola. 
• Zvýšená pozornosť sa venuje sile lieku, je nevyhnutné všímať si informáciu o sile lieku 

(zvyčajne v miligramoch), z dôvodu že mnohé liečivá majú rovnaký názov ale rozdielnu silu. 
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• Liečivá sa nikdy nenechávajú bez dozoru. Liečivá majú byť bezpečne uložené v 

uzamykateľnej skrinke. 

• Prijímateľom sociálnej služby sa nepodávajú lieky po uplynutí doby expirácie na obale 

liečiva. 

• Ak je to potrebné, lieky pred podaním sa rozdrvia pri použití mažiarika alebo drviča na lieky. 

• Na zapitie lieku ponúkneme prijímateľovi sociálnej služby dostatok tekutín. Vhodná je voda 

alebo čaj. 

• Personál sa stále bezprostredne po podaní presvedčí, či prijímateľ sociálnej služby liek užil. 

• Personál sleduje účinky liekov, pri podozrení na nežiaduce účinky okamžite kontaktuje lekára. 

• V prípade ťažšej formy alergie (opuch, pokles tlaku krvi, sťažené dýchanie) okamžite 

kontaktuje záchrannú službu. 

 

Preväzy rán 

 

• Preväzy rán realizuje podľa možností sestra,  v prípade jej neprítomnosti je možné vykonať prevez 

rán opatrovateľka prípadne využiť služby ADOS 

• Pri ošetrovaní rán sa dodržiavajú pravidlá prísnej hygieny. 
• Vhodné je vypláchnutie dezinfekčným roztokom a sterilné prekrytie rany. 
• Krytie musí byť zabezpečené fixáciou. 
• Ranu je potrebné chrániť pred mechanickým tlakom. 

 

Špecifiká prístupu k pospávajúcim pacientom a pacientom, ktorí nedokážu zmeniť polohu. 

Vážne riziko aspirácie zvratkov či potravy je prítomné u všetkých prijímateľov sociálnej služby, 

ktorí nedokážu zmeniť polohu z akýchkoľvek dôvodov. 

 

• Personál priebežne vykonáva opatrenia k trvalému zabezpečeniu bezpečnej polohy so 

zvýšenou hornou časťou tela, predovšetkým po podaní stravy. 

 

Zoznam skratiek OOP osobné ochranné pomôcky 

ADOS   Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

P pulz 

PPČ popis pracovnej činnosti 

ATB antibiotiká 

PRM posúdenie rizika na mieste 

CRPC – reactive protein / C – reaktívny protein D 

TK tlak krvi dych  

GP glykemický profil TT telesná teplota 

HER hygienicko epidemiologický režim 

VF vitálne funkcie 
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Represívne opatrenia (sekundárna prevencia) v prípade podozrenia na respiračnú infekciu: 

V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a jeho kontaktov 

pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti (t. j. 14 dní resp. podľa 

usmernenia lekára). Osoby s akútnym respiračným ochorením by mali dodržiavať respiračnú 

hygienu – dodržať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakryť si ústa a nos vreckovkou 

alebo papierovým obrúskom (v prípadne ak nemajú vreckovku kašľať a kýchať do rukáva – 

do lakťového zhybu, nie do rúk!). 

Samotný prijímateľ sociálnej služby, ktorý prišiel do kontaktu s chorým alebo osobou bez 

príznakov, ale s potvrdenou infekciou COVID-19, môže byť bez príznakov tohto ochorenia 

(ale rizikový pre svoje okolie, lebo je nosičom infekcie) alebo s príznakmi. V prípade  ľahkej 

formy môže zostať v izolácií pobytového zariadenia t.j. naďalej vyžadujúci sociálnu službu. 

Pri stredne ťažkej alebo ťažkej forme, alebo z dôvodu sociálneho statusu domácnosti 

a kognitívneho stavu klienta môže byť hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení po dobu 

minimálne 14 dní ak lekár alebo RÚVZ neurčí inak.  

 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca:  

Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa 

informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej 

oblasti zasiahnutej koronavírusom), alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí 

bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t. j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ 

SR potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte 

výsledky vyšetrenia známe. Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z 

hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa 

podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a 

podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii a pod.), popr. 

hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k 

vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý 

vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení karantény t.j. 

izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať 

zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa 

nariadená. V prípade, že je zamestnancovi nariadená karanténa, ide o prekážku v práci na 

strane zamestnanca, pri ktorej mu prislúcha náhrada mzdy alebo platu rovnako ako v prípade, 

keď je dočasne práce neschopný. Vzhľadom na súčasne prebiehajúce aj iné ako COVID-19 

respiračné ochorenia je vhodné odporučiť pre zamestnancov s príznakmi respiračnej infekcie 

nasledovné:  

 zostať doma na lôžku, a telefonicky konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom 

ohľadom správnej liečby a postupu pri prípadnom vyšetrení (telefonovať ešte pred 

príchodom do ambulancie a riadiť sa inštrukciou lekára),  

 prijímať tekutiny a vitamíny, a nebyť v priamom kontakte s klientmi, ani 

zamestnancami Domova MÁRIE počas doby pretrvávania príznakov,  
zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko, ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky respiračnej infekcie 

(pri nepotvrdení COVID-19) a pri známom ochorení COVID-19 až vtedy keď mu to umožní hygienik 

RÚVZ. V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca Domova MÁRIE sú izolovaní 

všetci klienti, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ. V takom 

prípade vytvorí Domov MÁRIE izoláciu v každej izbe, prípadne v celej obytnej jednotke, tzv. 

reprofilizuje budovu podľa odporúčaní príslušného regionálneho hygienika RÚVZ. Všetky priestory a 

povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dôkladne dezinfikované za 

použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku 

 

 podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku Domova MÁRIE a usmernenia 

pracovníka RÚVZ. 
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Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 v DD a DSS:  

V prípade, ak je u prijímateľa sociálnej služby Domova MÁRIE podozrenie na infekciu 

COVID-19, je pracovníkom Domova MÁRIE primárne kontaktovaný ošetrujúci lekár 

(všeobecný lekár pre dospelých alebo geriater), ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie 

je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ v mieste kraja pre určenie ďalšieho 

postupu. V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19, 

ale rozhodne, že chorý klient nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie 

odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho tím záchrannej zdravotnej služby, 

ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie/ vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je v 

Domove MÁRIE chorý klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného 

pracovníka miestne územného RÚVZ. V starostlivosti o tohto prijímateľa soc. služby  sa 

postupuje rovnako ako v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným 

pacientom je označená ako infekčná z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o 

potrebe dodržiavania režimových opatrení a bariérovej ošetrovacej techniky. Chorý prijímateľ 

soc. služby by mal použiť rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne uskladnené v 

špeciálnej nádobe označenej ako biohazard (biologický odpad) alebo aspoň v 2 vreciach a 

samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má pravidelne 

vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontaminácii okolitého prostredia mimo 

izbu izolovaného klienta. Následne musí byť tento materiál zlikvidovaný podľa 

prevádzkového poriadku Domova MÁRIE, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie 

odpadkov z hľadiska ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.). V takomto prípade 

sú zakázané návštevy, iba v špeciálnych prípadoch môže riaditeľ zariadenia povoliť návštevu 

chorého rodinou, a to v prípade zlého psychického stavu klienta alebo ak je klient v 

terminálnom štádiu svojho života. Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými 

pre prácu so suspektným (podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19, ktoré mu 

v prípade, že ich nemá, zabezpečia ich Štátne hmotné rezervy. Personál je vzdelávaný podľa 

vnútorných predpisov Domova MÁRIE a pokynov RÚVZ. Jednorazové pomôcky použité na 

ošetrovanie chorého klienta sú bezpečne likvidované ihneď po použití (vrátane papierových 

obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie sú k dispozícii jednorazové pomôcky 

určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí byť 

klient v spolupráci s RÚVZ-om odoslaný sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta 

do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti. Na základe 

vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých klientov, 

ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V 

takom prípade sa Domov MÁRIE riadi odporúčaním RÚVZ.  

 

Riaditeľka v Domove MÁRIE prikazuje:  

 dočasne pozastaviť všetky skupinové podujatia a skupinové aktivity,  

  zákaz pohybu klientov Domova MÁRIE mimo priestorov - areálu tohto zariadenia - v 

komunite s prítomnosťou ďalších osôb (možnosť pohybu na pozemku, záhrade priľahlej k 

zariadeniu nie je týmto zákazom dotknutá), nosenie rúšok 

  zamestnancom po príchode do zariadenia bezkontaktným teplomerom (infračerveným) 

zmerať telesnú teplotu - pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca poslať domov, 

meranie teploty vykonávať 2x denne  

 Prijímateľom sociálnej služby merať bezdotykovým teplomerom telesnú teplotu 2x denne, 

v prípade rizikovejších klientov aj viac krát podľa potreby 

 striktne dodržiavať zákaz návštev. 

 

 

 

Manipulácia s odpadmi:  
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Všetok odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinenčných 

podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, musí byť vložený do 

plastových vriec na odpad a zviazaný a následne vložený do odpadových nádob s označením 

„BIOHAZARD“.  Plastové vrecia , ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať 

maximálny objem 0,1 m 3 a silu minimálne 0,1 mm. Ak takéto vrecia nie sú k dispozícii 

poskytovateľ sociálnej služby navrhne a písomne vypracuje postup, ktorý konzultuje s 

miestne príslušným RÚVZ. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v 

súlade s legislatívou s ním nakladať.  

 

Riaditeľka Domova MÁRIE dňom 17.03.2020 menuje tím zamestnancov krízového štábu, 

ktorí v prípade vyhlásenia karantény v zariadení budú môcť zotrvať na pracovisku 

v nepretržitej krízovej službe t.j. nepretržitý pobyt v uzavretom objekte.  

 

Zloženie tímu:  

Meno a priezvisko                            tel. kontakt  

1.......................................................................... 

2.......................................................................... 

... 

 

Domov MÁRIE vyhradí pre uvedených zamestnancov priestory, v ktorých budú mať 

k dispozícií matrace, plachty, vankúše a prikrývky. Uvedeným zamestnancom bude 

poskytnutá strava 3x denne v zamestnaneckej jedálni. Zamestnanci sú povinní mať pripravené 

a priniesť si so sebou veci osobnej spotreby (hygienické potreby, lieky, oblečenie minimálne 

na 14 dní, spací vak, karimatky...). Osobnú hygienu budú zamestnanci vykonávať 

v priestoroch vyčlenených pre nich, podľa jednotlivých objektov. Toalety budú k dispozícií 

zamestnanecké.  

 

 

 

Kontrolný list informačných a preventívnych opatrení u poskytovateľa sociálnej služby v 

súvislosti s infekciou COVID-19: 

 

Opatrenie  termín zodpovedá splnené 

Vedenie  Domova MÁRIE  má pravidelné stretnutia, 

operatívne reaguje na situáciu, kontroluje plnenie 

krízového plánu v prípravnej časti.  

1 x deň riaditeľ 1 x deň 

Vedenie  Domova MÁRIE  určí interný krízový tím pre 

prípad vzniku karantény v zariadení a iných krízových 

udalostí. Podmienkou je osobná prítomnosť členov 

krízového štábu v čase krízy v zariadení.  

30.3.2020 

 

 

riaditeľ 30.3.2020 

 

Je vykonávaný denný monitoring vývoja situácie v SR a 

zahraničí. Sú sledované správy Úradu verejného 

zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR a sú zasielané 

maximálne 1x denne, alebo podľa potreby vedúcim 

pracovníkom e-mailom, zamestnanci sú oboznámení 

priebežne od svojich vedúcich úsekov, a z pracovných 

poradách jednotlivých úsekov. 

1 x deň riaditeľ 1 x deň 



15 
 

Je pripravený plán krízových opatrení v jednom 

dokumente, ktorý je k dispozícii vedúcim 

zamestnancom a krízovému tímu.  V prípade vyhlásenia 

karantény riaditeľka zvolá zamestnancov karanténneho 

tímu do krízovej služby.  

30.3.2020 

 

riaditeľ 30.3.2020 

 

V prípade potreby máme na viditeľnom mieste kontakt 

na príslušný RÚVZ v prípade potreby konzultácie so 

žiadosťou o odporúčania postupu pre zariadenie.  

30.3.2020 

 

riaditeľ 30.3.2020 

 

Zamestnanci sú informovaní o spracovaní krízového 

plánu. Krízový plán  je voľne k dispozícii na webovej 

stránke organizácie: www.domovmarie.sk  

30.3.2020 

 

riaditeľ 07.05.2020 

Komunikáciu s médiami vedie výhradne 

Banskobystrický samosprávny kraj -  tlačový hovorca 

kraja.  

22.4.2020 

 

riaditeľ 22.4.2020 

 

Je vykonané vzdelávanie personálu o povahe vírusu a 

zopakované pravidlá respiračnej hygieny a hygieny rúk 

ako aj dôkladná dezinfekcia prostredia vrátane kľučiek 

na dverách a toaliet a spoločenských priestorov. 

30.3.2020 

 

riaditeľ 30.3.2020 

 

Verejnosť a príbuzní sú informovaní o spracovaní 

krízového plánu( ktorého súčasťou je zákaz návštev 

a spôsob kontaktu napr. telefonického so 

zamestnancami, chorými, alebo exponovanými 

klientmi) na webe, prípad e-mailom, je určená 

kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky. Táto osoba 

je všetkým známa a všetci zamestnanci odkazujú 

informáciám na túto osobu. (vedúce jednotlivých 

objektov) 

30.03.2020 riaditeľ  30.03.2020 

Klienti Domova MÁRIE sú informovaní o spracovaní 

krízového plánu prostredníctvom sociálnych 

pracovníkov a to v adekvátnej forme.  

30.03.2020 vedúca 

sociálno – 

zdravotného 

úseku 

30.03.2020 

Je pripravený zoznam zamestnancov s telefónnymi 

číslami ( sú súhlasom zamestnanca),  ktorí vyjadrili 

ochotu v prípade karantény zariadení zotrvať v krízovej 

službe (t.j. nepretržitý pobyt v uzavretom objekte. 

Prostredníctvom zoznamu sa zabezpečí ich včasné 

informovanie o odporúčaniach pre krízový pobyt 

v zariadení.  

marec 

2020 

riaditeľka 

a vedúci 

úsekov  

marec 2020 

Je spracovaný plán tzv. reprofilizácie lôžok a plán 

potreby  personálneho obsadenia v Domove MÁRIE t.j. 

vytvorenie izieb a miest pre izoláciu, izby pre personál.  

Toto bude koordinované v detaile RUVZ –om, ak táto 

situácia nastane.  

24.04.2020 riaditeľka 

a vedúce 

úsekov 

24.04.2020 

Je zostavený 2 týždenný jedálny lístok s maximálnym 

podielom trvanlivých surovín a jednotlivých jedál.  

30.03.2020 vedúca 

ekonom.-

prevádz. 

úseku  

30.03.2020 

http://www.domovmarie.sk/


16 
 

 
 

INTERNÝ KRÍZOVÝ TÍM Domova MÁRIE 

Meno a priezvisko Funkcia Mobil 

Ing. Miroslava Bernátová riaditeľ 0903975082 

Mgr. Anna Bridišová ved.soc.-

zdrav.úseku  

0907400772 

Ing. Andrea Lambertová ved.ekon.-

prev.úseku 

0902376331 

Mgr. Zuzana Žilová  soc.prac. 0908573856 

Dana Kámenová  personalistika  0944302406 

Magdaléna Sečkárová  hlavná sestra 0908433925 

Gabriela Petrová  úseková sestra 0905908228 

Bc. Daniela Arvayová úseková sestra 0905306655 

Bc. Anna Leštianska  úseková sestra 0918598401 

Jana Toryská  účtovník 0902359449 

Mária Bartiková referent CO 0907823790 

Helena Turányiová skladník 0904957258 

Iveta Javorská ( zastupovanie počas 

PN p. Leštiansku Annu ) 
v.z. úseková sestra 0948/306019 

 

 

 

 

VŠEOBECNÍ LEKÁRI, REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Meno a priezvisko Funkcia Mobil 

MUDr. Adamicová  všeob.lekár 045/6942180 

MUDr. Žemberová  všeob.lekár 045/6942173 

MUDr. Gubricová  všeob.lekár 045/6942171 

H.A.M. Academy  pohotovosť  0910/864 864 

MUDr. Petríková  všeob.lekár 045/6942186 

MUDr. Ferjenčíková všeob.lekár 045/2901263 

MUDr. Luptáková  všeob.lekár 045/2901264 

RÚVZ  Žiar nad Hronom 0911/214 488 

RÚVZ Banská Bystrica 048/4367785 

 

 

Sú určené a označené miesta,  kde bude uskladnený 

odpad v nádobách s označením „BIOHAZARD“  

24.04.2020 vedúca 

ekonom. -

prevádz. 

úseku 

24.04.2020 

Je k dispozícií zoznam vybavenia, ktoré zamestnanci 

musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia karantény 

a povolania do zariadenia ku krízovej službe( napr. 

spací vak, základné lieky so sebou pre svoju potrebu, 

oblečenie na výmenu, hygienické potreby atď...) 

a zamestnanci sú o ňom informovaní.  

04.05.2020 riaditeľka 04.05.2020 
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Ing. Miroslava Bernátová 

                                                                                                 riaditeľka Domova Márie 

 

Dokumentácia:  

 Zápisnice zo zasadnutia ku krízovému plánu  

 Čestné prehlásenie cudzej osoby vstupujúcej do budovy DM za účelom zabezpečenia 

zásobovania a prevádzky zariadenia na ul ( Špitálska 3, Strieborná, L. Svobodu 

37,38,39) 

 Čestné prehlásenie zamestnanca v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy 

vírusom COVID- 19 (z PN,OČR, dovolenky, ... novoprijatých zamestnancov ) 

 Cestovateľská anamnéza prijímateľa SS Domova MÁRIE / zamestnanca Domova 

MÁRIE – Banská Štiavnica  

 Krízový štáb pri Domove MÁRIE – nariadenie zamestnancom o nahlásenie 

vracajúcich sa rodinných príslušníkov zo zahraničia  

 Jedálny lístok na 2 týždne  

 Epidemiologické postupy, odporúčania v súvislosti s koronavírusom  nCoV 

v sociálnych pobytových zariadeniach a príslušné aktualizácie  vydaný Ministerstvom 

zdravotníctva SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

 Postup  pri zistení zvýšenej telesnej teploty u zamestnanca a bez ďalších príznakov 

respiračného ochorenia  

 Usmernenie k možnosti návštev v Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici  

 Plán reprofilizácie lôžok a plán potreby personálneho obsadenia 

 Zoznam miest s označením BIOHAZARD 
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