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I. KONTROLA RIZIKA ĎALŠIEHO ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19 

• prijímanie nových prijímateľov z vonkajšieho prostredia:  
Je možné prijímať nových prijímateľov len tých, ktorí zdokumentujú písomne negatívny výsledok na 
koronavírus, nie starší ako 10 dní, a súčasne podpíšu prehlásenie, že nie sú v karanténe. 
• zákaz voľného pohybu osôb do/zo zariadenia, zákaz návštev v zariadení. 

• osobné ochranné pomôcky /OOP/:  
Personál zariadenia, ako aj nevyhnutní pracovníci vstupujúci do zariadenia, musia mať ochranné rúško a 
rukavice, pri vstupe použiť na ruky dezinfekčný roztok umiestnený na stene pri vchodových dverách. 
• aktívny skríning prijímateľov sociálnych služieb: 
> Monitorovanie FF, TT a respiračných problémov - 2x denne monitoring TT v prípade podozrenia na 
respiračné ochorenie alebo pri TT nad 38°C, je prijímateľ sociálnej služby izolovaný v izolačnej izbe /izba 
č.15/, kde je mu poskytovaná starostlivosť za prísnych hygienických opatrení a so zvýšenou dezinfekciou 
danej miestnosti a priľahlej kúpeľne s použitím mobilného germícidného žiariča. /OS-208 Ošetrovateľský 
štandard Postup práce pri výskyte pacienta s infekčným ochorením na lôžkovom oddelení/  
> Je zároveň informovaný ošetrujúci/praktický lekár prijímateľa, a ten, po vyšetrení odporúča následné 
vyšetrenia a odbery, prípadne po dohode s nemocničným hygienikom ordinuje odbery na vyšetrenie 
ochorenia Covid-19 u všetkých prijímateľov so symptómami, ako aj u tých, ktorí boli v užšom kontakte s 
nakazenou osobou. 
• aktívny skríning službukonajúcich zamestnancov prichádzajúcich a odchádzajúcich do/zo služieb, 
monitoring TT 2x denne pri príchode a odchode. 
• do zariadenia nemôžu vstúpiť: 
Zamestnanci a osoby, u ktorých je  podozrenie na ochorenie covid 19, ktorí majú pozitívnu cestovateľskú 
anamnézu, ktorí boli v kontakte s potvrdeným alebo podozrivým na ochorenie Covid-19, ktorí majú prejavy 
respiračného ochorenia, majú horúčku, kašeľ  alebo dýchavicu. 
Personál zariadenia pri podozrení na ochorenie prípadne s respiračnými problémami, či horúčkou. Tieto 
skutočnosti telefonicky nahlásia vedúcej sestre, ostávajú v domácej izolácii a neprichádzajú do služieb. Ak je 
to možné, malo by dôjsť k obmedzeniu počtu pracovných miest, na ktorých zamestnanci pracujú. 
• delenie personálu/prijímateľov:  
Vzhľadom na to, že nie je možné udržiavať fyzické oddelenie personálu, personál sa správa tak, ako by boli 
potenciálne infikovaní. 
• dodávky potravín a stravy: 
Sú realizované, ako doposiaľ - pred vstupom do zariadenia je nutné vykonať dezinfekciu vozíka a varníc 
dezinfekčným roztokom podľa dezinfekčného režimu, poverenou osobou. Privážajúca osoba, pred vstupom 
do zariadenia, je povinná umyť si ruky mydlom a vlažnou vodou a následne vykonať dezinfekciu rúk 
dezinfekčným  roztokom umiestneným pri vstupných dverách do zariadenia. 
• dodávky prádla z práčovne: 
Sú realizované ako doposiaľ, prádlo je balené v ochranných fóliách a pred vstupom do zariadenia je nutné 
vykonať dezinfekciu vozíka a povrchu ochranných fólií dezinfekčným roztokom podľa dezinfekčného režimu 
poverenou osobou. Privážajúca osoba, pred vstupom do zariadenia, je povinná umyť si ruky mydlom a 
vlažnou vodou a následne vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným roztokom umiestneným pri vstupných 
dverách do zariadenia. 
Všetky úkony vykonávajúce v súvislosti s dodávkou stravy a prádla z práčovne sú vykonávané s použitím 
ochranných pomôcok. 

• Poskytovateľ  na vylúčenie rizika ďalšieho šírenia infekcie Covid-19 sa riadi podľa platnej legislatívy: 
> Záväzný postup 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/mz-sr-mpsvr-sr-
socialne-sluzby.pdf 

> 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/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-
sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf 
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II. ORGANIZÁCIA KARANTÉNY VNÚTRI ZARIADENIA 

Prijímatelia sociálnych služieb majú u poskytovateľa pripravenú izolačnú izbu, kam nesmú vstúpiť 
nepovolané osoby, a na ktoré sa vzťahuje špecifický bariérový režim. 

Poskytovateľ disponuje dostatočnou rezervou ochranných pracovných pomôcok a priebežne ich dopĺňa. 

Personál používa OOP, ktoré zahŕňajú rukavice, ochranný plášť, ochranné rúško, ochranné okuliare, 
respirátory FFP2. 

Osobitne sa umiestňujú v izolačných izbách prijímatelia s potvrdenou nákazou koronavírusu na základe 
testovania a lekárskeho vyjadrenia. 

Osobitne sa umiestňujú v izolačných izbách prijímatelia so suspektnou nákazou koronavírusu /len na 
základe symptómov/. 

Poskytovateľom poverená osoba, v rámci služby personálu, určí rozdelenie personálu tak, aby bol osobitný 
personál pre izolačnú izbu a osobitný personál pre ostatných prijímateľov sociálnej služby. 

Personál starajúci sa o prijímateľov v izolačných izbách má zabezpečenú šatňu a karanténnu miestnosť/ 
spoločenská miestnosť vyčlenená pre tento účel/,  aby neprišiel do kontaktu s personálom starajúcim sa o 
zdravých prijímateľov. 

Personál podľa plánu poskytovateľa realizuje dezinfekciu a žiarenie germícidnym žiaričom.  

Personál  podľa plánu poskytovateľa podľa predpisov a nariadení nakladá s použitými ochrannými 
prostriedkami /ich údržbou a likvidáciou/. 

Personál  podľa plánu poskytovateľa plní protiinfekčné opatrenia v súvislosti s manipuláciou so znečistenou  
bielizňou. 
 
 
II.1  Zníženie následkov ochorenia, zmiernenie utrpenia pacientov so suspektným alebo potvrdeným 
ochorením Covid-19 
Presun do nemocničného zariadenia  by mal byť vykonaný po rozhodnutí lekára, ak si to vyžaduje zdravotný 
stav pacienta. 
Personál monitoruje zdravotný stav pacienta a fyziologické funkcie /TT,TK,P, fD/ vo zvýšenej miere 3x denne 
a  namerané hodnoty a pozorovania zapisuje do dokumentácie, odchýlky konzultuje s ošetrujúcim 
/praktickým lekárom pacienta. 
 
TT nad 38°C - podávanie antipyretík 

- zabezpečenie primeranej hydratácie 
- pri pretrvávaní ťažkostí, kontaktovať lekára 

Dýchavica /sťažené dýchanie - uloženie prijímateľa do zvýšenej polohy 
- podávanie liekov podľa ordinácie lekára 
- zabezpečenie primeranej hydratácie 

Kašeľ  - uloženie prijímateľa do zvýšenej polohy 
- podávanie liekov podľa ordinácie lekára 
- zabezpečenie primeranej hydratácie 

 
 
II.2  Nedostatok personálu - poskytovateľ rieši nedostatok personálu:  
> Ukladá povinnosť výkonu práce zamestnancom, na základe núdzového stavu a v zmysle platnej 
legislatívy. 
> Upravuje dĺžku pracovnej doby podľa potreby zariadenia.  
> Upúšťa prechodne od sociálnych aktivít, od plánov rozvoja a od aktivít, ktorých nerealizovanie 
bezprostredne neohrozí život prijímateľa. 
> Personál je v zariadení v minimálnom množstve pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej a 
opatrovateľskej starostlivosti vzhľadom na mimoriadnu situáciu. 
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II.3  Tolerancia odkladu činností vzhľadom na mimoriadnu situáciu 

Činnosti Tolerancia odkladu  
Poskytnutie prvej pomoci bezodkladne 

Podanie stravy diabetikom do 30 minút od aplikácie inzulínu 

Individuálne opatrenia na zníženie TT nad 38°C 30 minút 

Tlmenie bolesti 16 - 60minút, záleží od intenzity bolesti 

Podanie ATB liečby v stanovenom termíne, 
respektíve s čo najkratším oneskorením 60 minút 

Sledovanie vitálnych funkcií 60 minút 

Polohovanie prijímateľov  
v závislosti od vzniku dekubitov 60 minút 

Hygiena 60 minút 

Ošetrenie rán 1x /24hod 

  
 
II.4  Zvýšená pozornosť personálu u prijímateľa /ak nastane zmena u prijímateľa/:  
• náhla zmena stavu vedomia 
• nepokoj  
• novovzniknuté príznaky respiračného ochorenia  
• novovzniknutá bolesť 
• riziko pádu 
• vracanie a nauzea 
• novovzniknutý úraz 
• prejavy krvácania 
• umierajúci prijímateľ 

 
 
II.5  Zabezpečenie kvalifikovaného personálu /personál zabezpečí prijímateľovi/: 

> Iba sestra môže vykonať: 
• aplikácia infúznej terapie  
• aplikácia venóznej terapie 
• ordinované odbery 
• podanie kyslíka 
• ošetrenie rán - avšak preväzy znečistených a zapáchajúcich rán môže realizovať aj opatrovateľ, na základe 
  inštrukcií sestry 

V prípade, že sestra v zariadení nie je dostupná, poskytovateľ zabezpečí sestru po dohode s odborom 
  ľudských zdrojov z nemocničných oddelení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KRÍZOVÝ MANAŽMENT počas pandémie COVID-19 

 

Revízia: 0 
Dátum:  30.04.2020 

 
Zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/ 

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 
Strana :  6 z 6 
Výtlačok:  

 
III.  Prílohy 
 
 
1.  Organizačný a prevádzkový poriadok ZOS OD-16 
 
2.  Metodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v domácom/sociálnom prostredí 
     pacientov počas pandémie COVID-19 – základné postupy 
 
3.  aktuálny Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom 
     šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV): 
 
4.  aktualizované Odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej  
     starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19 
 
5.  Príloha k Internému usmerneniu č. 11-01/2020 Postup pri podozrení na infekciu koronavírusom  
     COVID-19 v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov : 
     PRÍLOHA 2 Postup dezinfekcie plôch pri výskyte pacienta s podozrením na infekciu 
     koronavírusom COVID-19 
 
6.  Príloha k Príkaznému listu č. 6 v súvislosti s koronavírusom 
      PRÍLOHA 1 Postup práce a dezinfekcie pri výskyte pacienta v karanténe, ktorý si vyžaduje 
     hospitalizáciu na oddeleniach v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov /Príloha č. 2 k OS-208/ 
     (OS-208 Postup práce pri výskyte pacienta s infekčným ochorením na lôžkovom oddelení v NsP) 
 
 
 
 
 
 
 


