
Krízový plán COVID-19 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1 

zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona 

č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. 

z."), na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon 

č. 227/2002 Z. z."), ktoré bolo vyhlásené uznesením vlády Slovenskej republiky 

č. 114 zo dňa 15. marca 2020 , č. 115 zo dňa 18. marca 2020, uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 169 zo dňa 27. marca 2020 (ďalej len „uznesenie vlády 

SR č. 169/2020") a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na 

vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, na zabezpečenie 

zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu 

u r č i l 

Organizáciu: 

Centrum sociálnych služieb ,,Slnečný dom“  

Identifikačné číslo organizácie: 00691968 

Sídlo: Važecká 3, 080 05 Prešov 

ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia 

právoplatnosti tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 179/2011 

Z. z. (ďalej len „subjekt hospodárskej mobilizácie" alebo „organizácia") a zároveň 

určil rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) 

zákona č. 179/2011 Z. z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

                                  Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ 

                              Važecká 3, 080 05 Prešov      

                

 

 

KRÍZOVÝ PLÁN COVID - 19 

Cieľom krízového plánu je stanovenie opatrení a postupov k zvládaniu krízových 

situácií zo strany zamestnancov, na zvládnutie krízovej situácie v prípade 

podozrenia alebo potvrdenia výskytu koronavírusu COVID-19 u prijímateľov 

sociálnych služieb. 

Informácie o víruse COVID - 19 

Nový koronavírus SARS-CoV-2 je respiračný vírus. Inkubačná doba je od 2 –14 

dní. Z tohto dôvodu tí, ktorí boli vystavení stretnutiu s človekom so známym, t. j. 

potvrdeným prípadom COVID-19, majú byť bezodkladne izolovaní v domácom 

prostredí alebo priestoroch pobytového zariadenia sociálnych služieb (ktoré im 

nahrádza domáce prostredie) počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou 

osobou, nakoľko sa v priebehu tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s 

príznakmi.  

Príznaky ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť v priebehu 14 dní od kontaktu s 

osobou s potvrdeným ochorením COVID-19. Je to najmä:  

-horúčka nad 38 stupňov Celzia  

-kašeľ, 

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

sa dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie), 

-bolesť svalov a hlavy, 

-únava, malátnosť, hnačka 

 

Prevencia šírenia infekcie COVID -19 

V súvislosti so šírením vírusu sú v našom Domove sociálnych služieb zavedené 

pre všetkých zamestnancov tieto preventívne opatrenia:  

1.Zákaz návštev v zariadení i jeho areáli. Ani vo výnimočných prípadoch 

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

známky respiračnej infekcie 



2.Prísny zákaz nosenia akéhokoľvek jedla zo strany príbuzných a zamestnancov   

   (potravinových balíčkov, darčekov a tašiek z domu). 

3.Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením. 

4.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.  

5.Účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s  

   virocídnym účinkom.  

6.Dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a  

   po každej činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii a vetrať.  

7.Zamestnanci v oblasti sociálnych služieb by si mali umývať ruky: 

 -pred odchodom z domu, 

 -pri príchode do práce,  

 -po použití toalety,  

 -po prestávke a denných pracovných činnostiach,  

 -pred prípravou jedla a nápojov,  

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

 -pred odchodom z práce,  

 -pri príchode domov,  

 -po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.  

  Nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.  

8.Monitoring zdravotného stavu u všetkých prijímateľov sociálnej služby sa    

   aktívne vykonáva 2x denne. 

9.Meranie telesnej teploty u personálu sa vykonáva na začiatku a konci zmeny, a    

   zároveň prostredníctvom samokontroly klinických prejavov zamestnanec denne  

   sleduje svoj zdravotný stav a má za povinnosť informovať vedenie zariadenia o  

   jeho zmene.  

10.Monitoring zdravotného stavu osôb vstupujúcich do DSS, ktoré dostali  

   výnimku a môžu vstúpiť do zariadenia, je založený na meraní telesnej teploty a  

   zisťovaní ďalších klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a  

   svalov. 

11.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! Nesiahať svojimi  

   rukami na oči, tvár a ústa. 

12.Používajte ústne rúška: 

 - pred nasadením ústnej rúšky použite na ruky dezinfekciu na báze alkoholu, 

alebo si umyte ruky mydlom a teplou vodou, 

 - ústnou rúškou si zakryjte nos a ústa a uistíte sa, že medzi obličajom a rúškou 

nie sú žiadne medzery, 



- počas nosenia sa ústnej rúšky nedotýkajte, pokiaľ tak urobíte, očistite si ruky  

  dezinfekciou na báze alkoholu, alebo mydlom a teplou vodou, 

- ak je ústna rúška vlhká, vymeňte ju za novú, rúška určené na jedno použitie   

  znova nepoužívajte, 

- ústne rúška dávame dolu zozadu (nedotýkajte sa prednej časti rúška), rúšku    

  ihneď vyhoďte do uzatvoreného koša, alebo igelitového vrecka, očistite si ruky  

  dezinfekciou na báze alkoholu, alebo mydlom a teplou vodou. 

13.Správne používať rukavice. 

14.Dištančné opatrenia: 

- dodržiavanie vzdialeností v prevencii prenosu infekcie pri stravovaní, 

- stolovanie prijímatelia sociálnej služby 1 stôl/ 2 klienti, 

15.Pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov. 

16.Pravidelné upratovanie a dezinfekcia vnútorného a vonkajšieho prostredia. 

 

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca 

 

     Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce 

zamestnávateľa informovať o tom: 

1.že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti 

zasiahnutej koronavírusom, 

2.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: 

1. 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, 

2.  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, 

3.  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 práceneschopný. 

 

 

 

 

 



Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19  

u prijímateľa sociálnej služby DSS 

 

V prípade, ak je u prijímateľa sociálnej služby v DSS podozrenie na infekciu 

COVID-19, je: 

1.zdravotnou sestrou DSS primárne kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný 

lekár pre dospelých), ktorý rozhodne o ďalšom postupe, 

2.pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ v Prešove pre 

určenie ďalšieho postupu, 

3.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 DSS chorý klient zabezpečený v prísnej 

izolácii podľa odporúčaní odborného pracovníka miestne územného RÚVZ. 

4.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 DSS riadi odporúčaním 

RÚVZ v manažmente ďalších klientov a pracovníkov zariadenia.  

5.Zabezpečiť lekárske vyšetrenie chorých a podozrivých osôb. 

 

Opatrenia CSS „Slnečný dom"  

voči šíreniu a k zvládnutiu nákazy Covid – 19   

A/ PREVENTÍVNA fáza (aby sa nákaza nedostala do zariadenia) 

B/ PRÍPRAVNÁ fáza na nutnú intervenciu (ak by sa nákaza dostala do 

zariadenia) 

C/ INTERVENČNÁ fáza (karanténa z dôvodu nákazy v zariadení) 

 

A/ PREVENTÍVNA fáza 

Zabezpečili sme   nasledovné opatrenia voči šíreniu nákazy Koronavírusu Covid 

– 19 

1. Vytvorili sme  krízový štáb v zariadení  a pravidelné stretnutia krízového 

štábu. V krízovom štábe je riaditeľka, vedúca úseku ekonomiky a vnútornej 

prevádzky, vedúca DSS a ZPB Hanušovce nad Topľou, sociálna 

pracovníčka, opatrovateľka, inštruktor sociálnej rehabilitácie, vodič-

údržbár-kurič.  Vytvorili sme krízový  tím (teda tím všetkých 

zamestnancov, ktorí zostanú v prípade krízy 14 dní v karanténe v zariadení. 



Informácie krízového štábu zostávajú v krízovom štábe a neposúvajú sa 

zamestnancom. Vedúci úsekov im odovzdávajú iba určité informácie.  

2. Zabezpečili sme  materiál so základnými informáciami (spôsob prenosu 

ochorenia, zásady ochrany pred vírusom, dĺžka inkubačnej doby, prejavy 

ochorenia, liečba a úmrtnosť, odporúčané materiálne vybavenie) . 

Zabezpečujeme dôkladnú dezinfekciu zariadenia.  

3. Zamestnanci sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj mimo prevádzky 

a hlásiť možné ohrozenie. 

KOORDINAČNÁ ZLOŽKA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU bude operovať počas 

krízy mimo budovy a zabezpečovať  koordináciu, komunikáciu a zásobovanie 

pracovísk.  

Koordinátor KŠ –  riaditeľka. 

Ďalší členovia koordinačnej zložky KŠ: vedúca úseku ekonomiky a vnútornej 

prevádzky,  vedúca DSS a ZPB Hanušovce nad Topľou,  referentka správy 

majetku a účtovníčka, odborná mzdová účtovníčka. 

 

POHOTOVOSTNÁ zložka krízového štábu – zamestnanci vyradení 

z krízového tímu z dôvodu: matky maloletých detí, zamestnanci nad 65 rokov 

– sú mimo budovy k dispozícii koordinačnej zložke Krízového štábu. Ak ale 

chcú, môžu zostať v krízovom tíme dobrovoľne. 

 

B/ PRÍPRAVNÁ fáza  

Zabezpečili sme nasledovné opatrenia, ktoré sú prípravou na intervenčnú fázu. 

Bola určená vedúca úseku ekonomiky a vnútornej pervádzky,, ktorá sleduje 

nové informácie z Ústredného krízového štábu, z MPSVR SR, od HH SR, 

z krajov a okresov, ako aj z médií už počas preventívnej, prípravnej aj 

intervenčnej fázy a všetky dôležité informácie táto osoba posiela vedúcemu 

Krízovému štábu zariadenia – zväčša riaditeľke zariadenia. Tá jediná je 

určená aj na komunikáciu s verejnosťou počas intervenčnej fázy. 

 

C/ INTERVENČNÁ fáza – Krízový plán počas karantény zariadenia 

V prípade, že infikovaní prijímatelia nie sú prevezení hneď do nemocnice 

nastáva Karanténa infikovaného (infikovaných). Vedenie CSS môže 

rozhodnúť aj o Karanténe celého zariadenia, a KŠ zabezpečí plnenie týchto 

úloh (úloha č. 1 je realizovaná okamžite): 

1. Postup pri výskyte Koronavírusu v zariadení 



2. Organizácia  plánovanie a informovanosť 

3. Organizácia opatrovateľsko – ošetrovateľský úseku   

4. Organizácia obslužný úsek  

5. Organizácia starostlivosti o zamestnancov 

 

1. Postup pri výskyte Koronavírusu v zariadení 

1.1. Zistenie príznakov a postup 

-      Ak zamestnanec pri vykonávaní merania teploty a pri kontrole 

zdravotného stavu, zistí príznaky Covid 19, stav konzultuje  s lekárom 

zariadenia, alebo s RÚVZ a informuje riaditeľku. 

-       Vedenie zariadenia zabezpečí testovanie príznakového prijímateľa cez 

RÚVZ  

-       Vedenie zabezpečí karanténu daného prijímateľa, vytvorí záznam 

o udalosti  a informuje o tom celý službukonajúci tím aj následný tím, 

ktorý príde do služby.  

-       Prijímateľa poučí o situácii a aj jemu odovzdá ochranné pomôcky. 

1.2. Zabezpečenie karantény infikovaného prijímateľa 

- Zabezpečenie miestnosti označením KARANTÉNNA IZBA 

- Určení zamestnanci vstupujú do izby už iba v intervenčných 

ochranných pomôckach  

(v okuliaroch, s rúškom - prípadne respirátorom a so štítom, 

v ochrannom obleku (chránená hlava), návlekmi na topánkach 

a s rukavicami). 

POSTUP vyzlečenia intervenčných ochranných pomôcok: 

a) Ochranný overal (oblek) 

b) Návleky na topánky 

c) Ochranné okuliare 

d) Ochranné rúško plátené, alebo jednorazové (respirátor) 

e) Jednorazové rukavice 

Ochranné pomôcky označené červenou dať do nádoby s dezinfekčnou 

tekutinou, ostatné vyhodiť do koša s igelitom a vyhodiť von z budovy 

na určené miesto infekčného odpadu. 

- Denne dezinfikujeme izbu aj predmety (striedavo: raz prostriedkom 

z chlóru 500 mg/1 l vody a po pár hodinách s obsahom etanolu 60%) 

- Miestnosť je pravidelne vetraná, upratovanie zabezpečujú pracovníci, 

ktorí sa o prijímateľa starajú (nie upratovačka, ktorá upratuje 

neinfikované izby) 



- Pred vstup do miestnosti umiestniť uzatvárateľnú nádobu so 

zaťahovacím igelitovým vrecom (na odhadzovanie jednorazových 

ochranných pomôcok) 

- Pred vstup do miestnosti umiestniť nádobu s dezinfekčnou tekutinou na 

dezinfekciu okuliarov (prípadne látkového rúška). 

- Zoznam zamestnancov z KT, ktorí boli v kontakte s prijímateľom, 

podozrivým na nákazu Covid 19. Tí budú určení na starostlivosť 

o možného infikovaného  prijímateľa,  pridelenie jednorazových 

pomôcok, intervenčných viackrát použiteľných pomôcok, dezinfekcia. 

- Podľa inštrukcií lekára zamestnanci naďalej sledujú zdravotný stav, 

sledujú životné funkcie... Podávajú lieky a teplé nápoje, stravu 

v jednorazových riadoch 

- Denne monitorujú aj svoju vlastnú teplotu 

-  

1.3. Vstup a komunikácia zamestnanca v prípade potvrdenej nákazy 

Covid 19 u daného prijímateľa, v prípade, že prijímateľ nie je odvezený do 

nemocnice a zostáva v zariadení. 

- vedúci KŠ zabezpečí izbu novým označením: INFEKČNÁ IZBA  

- starostlivosť realizujú určení zamestnanci . 

- Na RÚVZ sú nahlásené všetky osoby, ktoré s prijímateľom, ktorý má 

potvrdený Covid 19 prišli do kontaktu.  

 

 1.4. V prípade, že je prijímateľ s podozrením na Covid 19, alebo s 

potvrdeným Covid  19  prevezený do zdravotníckeho zariadenia,  

zabezpečí sa dezinfekcia celej miestnosti a   

              zabezpečí sa výmena bielizne a pranie použitej posteľnej bielizne a viac 

krát použiteľných 

              intervenčných pomôckach vo vopred vyhradenej práčke. 

              Organizácia, plánovanie a informovanosť 

- Koordinátor KŠ a vedúci KŠ zvolajú všetkých členov KT do zariadenia. 

- Krízový štáb má pravidelne stretnutia a operatívne reaguje na situáciu, je 

v dennom kontakte s koordinátorom KŠ – ktorý je mimo ZSS. Udržuje 

kontakt s ÚKŠ a postupuje podľa pokynov RÚVZ a ÚKŠ. Udržuje kontakt 

s orgánmi štátnej správy a ak treba, prostredníctvom koordinátora KŠ  

vydáva tlačové správy. Určí pracovníka v zariadení, ktorý bude pri krízovej 

telefonickej linke a bude 2 hodiny denne k dispozícii pre prijímateľov, ale 

aj pre príbuzných (určená sociálna pracovníčka). Čas kedy je tento  

pracovník  k dispozícii bude na webe.  



- Koordinátor KŠ monitoruje situáciu v SR a sleduje správy ÚKŠ,  médií 

a štátnej správy a denne ich posiela vedeniu KŠ v karanténe. Z každého 

zasadnutia KŠ v zariadení dostanú určené informácie zamestnanci aj 

prijímatelia.  

 

2. Organizácia na opatrovateľsko - ošetrovateľskom úseku   

- Do služby sú povolaní všetci zamestnanci, ktorí sú v zozname ako Krízový 

tím a to aj s osobnou výbavou a všetci členovia vedenia krízového štábu. 

Vedúci KŠ ich informuje o karanténe 14 dní a o spustení Intervenčnej fázy 

– KARANTÉNY celého zariadenia. Je zastavený príjem nových klientov, 

o čom je informovaná Štátna správa a samospráva. Vedenie KŠ zabezpečí 

realizáciu hygienických exteriérových označení ako aj označení v budove 

(čistá a infekčná cesta) a ďalších opatrení.  Určená osoba 

informuje  personál a prijímateľov  o miestach, kde nesmú vstupovať.  

- Vedúca sestra vylosuje z 2 tímov tých pracovníkov, ktorí budú mať na 

starosti zabezpečenie prijímateľov s nákazou a vyčlení im špecializované 

OOPP (losovanie nie je nutné, ak pracovníkov určilo to, že boli v kontakte 

s infikovaným – mi). 

- Starostlivosť o prijímateľov je minimalizovaná na úkony zo zoznamov, 

v ktorých sú zredukované činnosti v opatrovateľsko -  ošetrovateľskej  

a sociálnej starostlivosti. 

- Je zabezpečené spojenie so zdravotníckym zariadením a zastavené sú 

výjazdy prijímateľov k lekárom, s výnimkou intervencie RZP, ktorá musí 

byť vopred upovedomená, že ide do zariadenia s výskytom Covid – 19! 

 

3. Organizácia obslužný úsek 

- Je zabezpečené nevyhnutné upratovanie, pranie bielizne a šatstva. 

- Je zabezpečené nevyhnutné zásobovanie potravinami, ak nie je možné, 

vedenie KŠ rozhodne o zabezpečení krízového jedálnička s využitím na to 

vopred určených zásob.  

- Sú vytvorené spálne pre personál podľa vopred naplánovaného určenia. 

- Vedúci KŠ sleduje denne zásoby potravín, dezinfekcie a ochranných 

pomôcok. V prípade nedostatku kontaktuje Koordinátora KŠ a požiada 

o zabezpečenie. 

- V Intervenčnej fáze sa raňajky, obedy aj večere podávajú na izbách. 

- Infikovaným prijímateľom sa raňajky, obedy a večere  podávajú 

v jednorazových riadoch a s jednorazovým príborom, ktoré sa po použití 

vyhadzujú. 

- V tejto fáze nielen zamestnanci nepretržite, ale aj neinfikovaní prijímatelia 

nosia rúška, ak idú do záhrady, či prechádzajú spoločným priestorom. 

Infikovaní prijímatelia nesmú z izieb vychádzať. 



- Nevykonávajú sa v interiéroch už ani aktivity o 5-tich osobách. Iba 

individuálne návštevy v izbách neinfikovaných prijímateľov a prechádzky 

v záhrade. 

- Naďalej sa vykonávajú všetky doterajšie pokyny o dezinfekcii a špeciálne 

sa dodržuje postup pri starostlivosti o infikovaných prijímateľov 

a  infikovaná a čistá zóna. 

 

4. Organizácia starostlivosti o zamestnancov 

- starostlivo treba strážiť nemiešanie tímov a nemiešanie zamestnancov, 

ktorí sa starajú o infikovaného prijímateľa (prijímateľov) s tými, ktorí sa 

starajú o neinfikovaných a kontroluje dodržiavanie infikovanej a čistej 

cesty. 

- Každý deň pred a po službe vykonávať meranie teploty všetkých 

zamestnancov  

- Pravidelne im prideľovať a kontrolovať dostatok ochranných 

a intervenčných ochranných pomôcok. 

 


