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1 Cieľ 

 

Cieľom je nariadiť pracovný postup pre odborných zamestnancov v priestoroch Zariadenia pre 
seniorov Penzión – Steffi  (ďalej len ZpS), pri zistení  podozrenia nákazy prijímateľa sociálnej služby 
(ďalej len PSS)  koronavírusom a zaškoliť odborných zamestnancov pre výkon v mimoriadnej udalosti.  

Cieľová skupina: Odborní zamestnanci  a PSS 

(V prípade zistenia podozrenia nákazy u zamestnanca ZpS sa zamestnávateľ riadi v súlade 
s odporúčaniami obsiahnutými v dokumente : Preventívne prístupy a postupy pri manažmente 
podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID – 
19) 

2 Priebeh činností 
 

2.1 Prvá fáza/čas 

• Zabezpečenie miestnosti. Zodpovedný: zdravotnícky personál, opatrovateľky 

Ako izolačnú miestnosť pri podozrení na koronavírus.  

- využijeme obytnú jednotku, ktorú obýva PSS s podozrením na koronavírus.  Pred dvere 

umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vreckom a nádobu 

s dezinfekčnou tekutinou na ochranné okuliare. (Spolubývajúceho/ich  umiestnime dočasne 

do inej izby). 

• Príprava materiálu a pracovných pomôcok, úprava prostredia podľa zdravotného stavu 

klienta.  Zodpovedný: zdravotný personál, opatrovateľky 

Vyhotoviť balíčky pre prípad podozrenia na infekciu PSS s obsahom: ochranné okuliare, rúška 

– jednorazové, plátenné, ochranné rukavice, ochranný jednorazový overal + teplomer 

Príprava dokumentácie. Zodpovedný: odborný zamestnanec (Záznam o mimoriadnej 

udalosti). 

2.2 Druhá fáza/čas 

• Vstup a komunikácia odborného zamestnanca s PSS v  izolácii/karanténe: 

Odborný zamestnanec vstupuje do miestnosti PSS iba v ochranných okuliaroch, s rúškom, s 

ochrannými rukavicami a v ochrannom jednorazovom overale, ak PSS nahlási, že sa necíti 

dobre a sťažuje sa na bolesť svalov, bolesť kĺbov, má sťažené dýchanie, má prejavy  nádchy 

a kašle. 

Zamestnanec okamžite odmeria teplotu. Ak zistí že  teplota je nad 38° C  telefonicky oznámi 

tento stav všeobecnému lekárovi a postupuje podľa inštrukcie lekára. Ak lekár nariadi 



karanténu, odborný zamestnanec vykoná opatrenia podľa inštrukcie lekára a zabezpečí 

miestnosť podľa bodu 2. 

• Oznam o karanténe neodkladne ohlási príslušný zamestnanec riaditeľke. 

• Následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti a o zahájení režimu karantény podá neodkladne 

informáciu ústne a následne písomne aj všetkým dotknutým zamestnancom v prebiehajúcej 

a nastupujúcej zmene. Zabezpečí, aby bola informácia odovzdávaná ďalšej následnej zmene.   

• Na dvere zotavovacej miestnosti pripevní na viditeľnom mieste oznam: „Miestnosť 

v karanténe!“.  

• PSS poučí o správaní sa v domácej izolácii a odovzdá mu masku.  

• Odborný zamestnanec pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť. Do miestnosti vstupuje už iba 

v ochranných pomôckach. Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia pomocou 

dezinfekčného prostriedku s obsahom chlóru 500 mg/l vody.   

• V zmysle inštrukcie lekára/ky  odborný zamestnanec zabezpečí lieky a sleduje základné životné 

funkcie 

• podáva lieky na stlmenie horúčky,  

• podáva teplé nápoje 

• zabezpečí stravu a prípadne pomáha pri príjme stravy 

• starostlivo zaznamenáva požitie liekov a príznaky ochorenia 

• Denne monitoruje aj vlastnú teplotu tela.  

• Povzbudzuje PSS  k spolupráci, a dodržiavaní odporučených opatrení a odporúčaní 

 

Opustenie miestnosti vykonáva v ochranných pomôckach: 

Vyzlečenie ochranných pomôcok vykonať nasledovným postupom:  

a. Ochranný overal  

b. Ochranné okuliare 

c. Ochranná rúška 

d. Jednorazové rukavice 
Odev pod písmenom „a, c, d“ vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým vreckom 

zaťahovacím, odev pod písmenom „b“ do dezinfekčnej nádoby s tekutinou. 

Otvoriť nádobu, kde sú vhodené predmety „ a, c, d“ vytiahnuť vrecko, uzavrieť ho a ihneď 

vyhodiť do odpadových nádob pred budovou. 

Ak je rúško plátenné, vhodiť ho k okuliarom. Okuliare nechať dezinfikovať podľa návodu na 

dezinfekciu, potom umyť pod prúdom teplej vody. Rúško nechať v práčovni  vyprať a vyžehliť.  



2.3 Tretia fáza/čas 

V prípade, že sa zdravotný stav zhorší počas obdobia  izolácie v ZpS odborný zamestnanec 
zavolá na RÚVZ , územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, alebo lekárovi a postupuje 
podľa inštrukcií. (Kontaktné číslo umiestnené vo vstupnom vestibule na nástenke na 
viditeľnom mieste)  Koordináciu sledovania pacientov, vrátane vstupných a kontrolných 
odberov (na diagnostiku COVID-19) a potvrdených prípadov  usmerňuje príslušný RÚVZ. 
 
2.4 Štvrtá fáza/čas 

Podľa inštrukcie RÚVZ alebo KOS ZZS (po ich prípadnej diskusii s RÚVZ) je možné ošetrenie 

v ZpS  (vrátane opakovaného odberu pri prvom negatívnom odbere a dôvodnom podozrení na 

prítomnosť infekcie COVID-19) alebo koordinovaný transport prostredníctvom KOS ZZS alebo 

podľa inštrukcie (napr. vlastným osobným automobilom) na príslušné miesto určené na 

vyšetrenie podozrivých prípadov.)  

Dohľad nad kontaktmi sa  vykonáva u osôb, ktoré boli vystavené náhodnému kontaktu, nízkej 

úrovni vystavenia podozrivým osobám alebo potvrdeným pacientom na prítomnosť vírusu, t. j. 

pri vykonávaní každodenných činností kontrolovať všetky potenciálne príznaky. Podrobnosti sú 

uvedené v usmernení Hlavného hygienika SR. U týchto kontaktov je potrebné vypísať Formulár 

hlásenia kontaktov a hlásiť na RÚVZ. 

 

Odborný zamestnanec po potvrdení koronavírusu: 

• vyžiari germicídnym žiaričom v ochranných okuliaroch, v rúšku, v ochranných 
rukaviciach, v ochrannom jednorazovom overale miestnosť, kde sa pohyboval/a PSS. 

• Vykoná dezinfekciu miestnosti upratovacími prostriedkami podľa odporúčania pri 
výskyte koronavírusu.  

 

Oznámiť RÚVZ všetky osoby, ktoré boli v kontakte s PSS.  

 

3 Súvisiace podklady a dokumenty 
 

Informácie na:  www.ruvz.sk 
Letáky:  Odporúčania pre verejnosť, Izolácia v prípade podozrenia na koronavírus (na nástenke  
               a vchodových dverách)  
Vypracovaný dokument: Preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených 
                                             prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID – 19 
Návod na použitie germicídnych žiaričov 
 

http://www.ruvz.sk/


3.1 Formuláre, vzory a tlačivá 

Záznam o mimoriadnej udalosti. 

3.2 LITERATÚRA 

 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o 
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný preventívny, 
diagnostický a terapeutický postup (ŠPDTP): Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického 
manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a 
s pneumóniou. 

 

4 Infraštruktúra / materiálne zabezpečenie 

Balíček ochranných pomôcok pred Koronavírusom 
Jednorazové rukavice, rúška  
Uzatváracie vrecká na biohazard (bio odpad)  
 

5 Riziká 

Riziko epidémie 
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I. 
Základné informácie a rozsah odporúčaného postupu 

Tento  dokument  prináša  vedúcim  zamestnancom  Zariadenia   pre  seniorov  
Penzión – Steffi (ďalej len ZpS), základné informácie o ochorení COVID-19 a záväzné 
postupy a opatrenia a odporúčania, ktoré predstavujú preventívne prístupy v zabránení 
šíreniu tohto ochorenia, ale zároveň informujú aj o postupoch a procesoch prípravy na 
prípadné väčšie rozšírenie tohto ochorenia a odporúčajú základné opatrenia, ktoré 
môžu byť prijaté pre zabezpečenie informovanosti v sociálnych službách a pre 
usmernenie koordinácie postupov v prípade zhoršenia situácie na území celej 
Slovenskej republiky.  

  V pobytových sociálnych službách  je tvorba  krízových opatrení najzložitejšia, 
a v zariadeniach pre seniorov,  vzhľadom k cieľovej skupine,  aj najrizikovejšia. 
Záväzné prístupy, postupy , opatrenia a odporúčania sa vzťahujú pre výkon prevencie 
a starostlivosti o klientov sociálnych služieb s podozrením na ochorenie COVID-19 
v pobytovej forme sociálnej služby poskytovanej v ZpS.  

Cieľ dokumentu: koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencia stresu u 
klientov, rodín klientov, zamestnancov a manažmentu poskytovateľov sociálnych 
služieb.  

Tento dokument je súborom všeobecných informácií a záväzných prístupov, postupov, 
opatrení a odporúčaní vychádzajúcich z poznatkov a štandardných postupov 
Ministerstva zdravotníctva SR. Tieto prístupy, postupy, opatrenia a odporúčania sú 
účelne spájané  s aktuálne zavádzanými opatreniami Ústredného krízového štábu a s 
vydanými usmerneniami, opatreniami a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva 
SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom 
COVID- 19. 

II. 
Informácie o víruse COVID-19 

 
Od decembra 2019 boli v nemocniciach v meste Wuhan v provincii Hubei v Číne 
postupne hlásené viaceré prípady neobjasniteľnej pneumónie s históriou expozície na 
veľkom  trhu  morských  plodov  nazývaného  Hua'nan.  Potvrdilo  sa,  že  ide o akútnu  
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respiračnú infekciu spôsobenú koronavírusom. Počet prípadov bez anamnézy 
vystavenia sa živočíšnym rezervoárom sa zvyšoval, a aktuálne už prevláda prenos z 
človeka na človeka. Najčastejšie sú hlásené prípady z Číny, Hongkongu, Maca, 
Iránu, Talianska, Taiwanu. Ku dňu 6.3.2020 boli hlásené prípady zo všetkých krajín 
EÚ.  V Česku, Maďarsku a Rakúsku bol okrem importovaných prípadov, (prenesené 
nákazy), hlásený prenos aj v zariadeniach sociálnych služieb a počas bohoslužieb. Z 
tohto dôvodu je potrebné správne pristúpiť ku koordinácii obyvateľstva a usmerneniam 
aj v SR, aby sme týmto prípadom možného šírenia nákazy predišli.  

Hlavným prameňom nákazy boli doteraz najmä pacienti s pneumóniou (zápalom pľúc) 
infikovaní vírusom SARS CoV. Prenos dýchacích aerosólov (kvapôčok) je hlavnou 
cestou prenosu a prenáša sa kontaktom človeka s človekom.  

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 (podľa usmernenia regionálneho hygienika miestne príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ďalej len „RÚVZ“). O kontakte s 
človekom so známym prípadom s potvrdeným ochorením COVID-19, ako aj o vývoji 
príznakov telefonicky informuje  pacient, rodina, resp. opatrovateľ/sestra alebo priamy 
nadriadený – vedúci zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb ihneď 
príslušného ošetrujúceho t. j. všeobecného lekára (VLD, VLDD), alebo regionálneho 
hygienika (RH) RÚVZ.  

Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia 
chrípky a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj 
s iným respiračným infekčným ochorením. Preto je potrebné nerobiť paniku, ale 
kontaktovať všeobecného lekára alebo v prípade nejasností hygienika príslušného 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ – Bratislava 0917 426 220) a 
riadiť sa ich usmerneniami.  

     Ak sa príbuzný klienta a ďalšie osoby vrátili najmä z krajín Ázie, z Talianska, 
Iránu, Viedne,   či  z   iných oblastí s vysokým  počtom  infikovaných  na  COVID-19,  
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odporúča sa, aby aj po uplynutí karantény po opustení oblasti s vysokým počtom 
ochorení COVID-19 aj v ďalších nasledujúcich 14 dňoch po uplynutí tejto karantény 
zvážili prípadnú návštevu svojich príbuzných a ďalších osôb, ktoré sú umiestnené ZpS 
alebo  akútne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach, pokiaľ nie je klient v 
paliatívnej starostlivosti alebo v ťažkom stave, kedy je potrebné návštevu konzultovať 
s hygienikom RÚVZ.  

     Toto odporúčanie je vydané s cieľom obmedzenia ďalšieho rozšírenia choroby 
COVID-19. ZpS dôsledne dodržiava zásady respiračnej hygieny, ktorými sú: časté 
umývanie rúk mydlom a vodou, používanie dezinfekčných prostriedkov s plne 
virucídnym (usmrcujúci vírusy)  účinkom (s obsahom alkoholu – ak je to možné). 

      Samotný klient sociálnych služieb , ktorý prišiel do kontaktu s osobou, u ktorej 
bolo ochorenie COVID-19 potvrdené vyšetrením, môže byť bez príznakov tohto 
ochorenia (ale rizikový pre svoje okolie lebo je prenášač),  alebo s príznakmi buď s 
ľahkou formou, zostáva v izolácii pobytového zariadenia sociálnych služieb, t.j. naďalej 
prijíma sociálnu službu  alebo so stredne ťažkou, či ťažkou formou  môže byť 
hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení po dobu minimálne 14 dní, ak lekár a/alebo 
RÚVZ neurčí inak sa bez problémov vrátiť do kolektívu.  

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  

Sú to predovšetkým :  

-  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, o sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych 
(ľudovo „nevie sa dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie), 
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-  bolesť svalov.  
 

   Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov 
sociálnych služieb s oslabeným imunitným systémom, 

 - seniorov nad 70 rokov,  
- klientov s chronickým ochorením (najmä: onkologické ochorenie, 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. 
Práve naopak, 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 zariadení sociálnych služieb pobytového typu voliť formu 
tejto domácej izolácie alebo izolácie v zariadení sociálnych služieb, ak má pre 
takúto izoláciu z hľadiska skutkového stavu v konkrétnom čase konkrétne 
zariadenie vytvorené priestorové podmienky. Pravidelné konzultácie s lekárom a 
odbornými pracovníkmi RÚVZ zabezpečia správny manažment klienta,  aj v 
prípade zhoršenia jeho zdravotného stavu a prednostné ošetrenie s prípadným 
prijatím do nemocnice za špeciálnych podmienok.  

Ak sa klient sociálnych služieb, 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 zariadení sociálnych služieb 
pobytového typu, 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 sociálnej služby 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  
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nešíriť paniku a zachovať pokoj a kontaktovať všeobecného lekára (VLD, VLDD) 

alebo v prípade nejasností miestne príslušného odborného pracovníka RÚVZ a 
riadiť sa ich usmerneniami. 

 
III. 

Prevencia šírenia infekcie COVID-19 
 

III.1 Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov:  
 
 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 najmenej 20 sekúnd (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,  

 nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť kontaminovanými 
rukami, 

 zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou 
vreckovkou a následne ju zlikvidovať, alebo v prípade absencie papierovej 
vreckovky „do predlaktia“, 

 dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto 
kašle alebo kýcha, 

 ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup 
liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe, 

 v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov 
 
 Zamestnanci v ZpS sú povinní umývať si  ruky:  
 
 pri príchode do práce, pri použití toalety, po prestávke a denných pracovných 

činnostiach, pred odchodom z práce, pri príchode domov,  
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 pred prípravou jedla a nápojov, pred a po konzumácii jedla a nápojov,  
 po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.  

 
Sú informovaní o povinnosti:  

 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, 

 V ZpS  je potrebné dodržiavať pravidlá prevencie a kontroly infekcií - pozri 
stránku ÚVZ SR (www.uvzsr.sk).  

  Sú zakázané návštevy v ZpS, ani vo výnimočných prípadoch,  nie sú povolené  
návštevy príbuzných,  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.  

 
 III. 2   Prevencia a dezinfekčné opatrenia vykonávané  v priestoroch ZpS 
s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60℅ etanolu:  
 
P.č. Úkon, činnosť Frekvencia Personál 
1. Dezinfekcia kľučiek, madiel, vypínačov 2 x denne upratovačky 
2. Dezinfekcia stolíkov, postelí a povrchov nábytku 1 x denne upratovačky 
3. Dezinfekcia kuchyne, príborov, pohárov  1 x denne  kuchárka 
4. Dezinfekcia kúpeľní, WC, chodieb 2 x denne  upratovačky 
5.  Použitie germicídneho žiariča – jedáleň, 

spoločenská miestnosť  
po 19. hod. 

(60 min) 
službukonajúci 

personál 
 
III. 3  Pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím :   
 
     Ľudia sa môžu nakaziť od osôb, u ktorých bol koronavírus potvrdený. Ochorenie sa 
prenáša malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle alebo 
vydychuje. Hlavný spôsob prenosu sú teda kvapôčky vylúčené osobou, ktorá kašle.  
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V prípade, že máte príznaky tohto ochorenia je dôležité telefonicky kontaktovať 
ošetrujúceho lekára a postupovať podľa jeho pokynov. Ak je to čo len trochu možné, 
zostať doma. Minimálne obmedziť  stretávanie sa s inými ľuďmi na minimum: práca, 
nákup potravín, liekov a drogérie s rúškom a  rukavicami. Vylúčiť navštevovanie, 
prijímanie návštev a ak sa dá, tak aj cestovanie MHD.  
 
III. 4  Ako sa lieči ochorenie COVID-19?  
 
COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho medzi kvapôčkovú infekciu. 
Neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba je 
symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa zahajuje podporná 
liečba, ktorá zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne 
dostupné lieky. Liečba je individuálna a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta. 
Väčšina ľudí, ktorí sa nakazia, má mierny priebeh ochorenia a zotaví sa. U starších 
ľudí, osôb s oslabenou imunitou či pridruženými chronickými ochoreniami je väčšia 
pravdepodobnosť vážnejšieho priebehu ochorenia. 
 
 
III. 5 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!).  
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IV. 
Preventívne opatrenia prijaté v ZpS  

 
   Na základe aktuálnych informácií zo dňa 06.03. 2020 riaditeľka ZpS vyhodnotila  
situáciu v zariadení a prijala 10 opatrení k prevencii Koronavírusu:  
 
P.č.   Opatrenie 

1.  Realizácia informačného stretnutia so zamestnancami a s PSS k  prevencii voči 
prenosu a rozšírenia vírusu COVID-9 (Koronavírus) v týchto bodoch: 

1. Všeobecné informácie  (spôsob prenosu, zásady ochrany pred vírusom, 
dĺžka inkubačnej doby, prejavy ochorenia, liečba a úmrtnosť, odporúčané 
materiálne vybavenie) 

2. Odporúčania na realizáciu opatrení (zásady hygieny, nasadenie rúšok  
a respirátorov) 

3. Prevádzkové opatrenia 
4. Informačné opatrenia 
5. Personálne opatrenia 
6. Dostupnosť materiálneho vybavenia     

                                                                        Zrealizované: do 
10.03.2020 

2. Striktný zákaz  návštev (iba ak ide o prijímateľa sociálnej služby v terminálnej fáze 
ľudského života, z hľadiska etických princípov a za preventívnych opatrení, sa tento 
zákaz neuplatňuje) 

3. Dočasné pozastavenie  všetkých skupinových  podujatí a skupinových aktivít  až 
do odvolania  

4. Zabezpečenie dostatočného množstva rúšok a jednorazových rukavíc pre 
zamestnancov (v prípade potreby pre PSS) 

5. Zabezpečenie ochranných okuliarov, ochranných odevov, respirátorov 
6. Zvýšenie kontroly nad zdravotným stavom PSS a jeho aktuálneho vyhodnotenia 
7. Zvýšenie  starostlivosti  o PSS pri prijímaní tekutín a dohľad nad zdravotným 

stavom, každú zmenu okamžite hlásiť vedeniu ZpS  
8. Vyhlásiť dočasný  zákaz pohybu klientov mimo priestorov  zariadenia - v komunite 

s prítomnosťou ďalších osôb (možnosť pohybu na pozemku, záhrade priľahlej k 
zariadeniu nie je týmto zákazom dotknutá) 

9.  Odporúča sa zamestnancom po príchode do zariadenia bezkontaktným 
teplomerom (infračerveným) zmerať telesnú teplotu - pri zvýšenej teplote 
okamžite zamestnanca poslať domov 

10. Využívanie germicídneho žiariča v priestoroch zariadenia 
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V. 
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,  

• 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,  

• 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 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,  
• telefonicky konzultovať svojho ošetrujúceho lekára ohľadom správnej liečby a 

postupu pri prípadnom vyšetrení  
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• prijímať tekutiny a vitamíny,  
• nebyť v priamom kontakte s klientami, ani zamestnancami ZpS 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 ZpS  sú izolovaní 
všetci klienti, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik 
RÚVZ. V takom prípade vytvorí vedenie ZpS  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 poskytovateľa sociálnych 
služieb a usmernenia pracovníka RÚVZ.  
 

VI.  
Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 v ZpS  

 
      V prípade, ak je u klienta  ZpS  podozrenie na infekciu COVID-19,  je pracovníkom 
tejto pobytovej sociálnej služby primárne kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný 
lekár pre dospelých ), ktorý rozhodne o ďalšom postupe.  
     Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ na kontaktnom čísle 
určeného pre Bratislavu - .mob: 0917 426 220, prípadne Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky - nepretržitá telefónna linka: 02/59 373 122.  
  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 zariadení sociálnych služieb chorý klient zabezpečený v prísnej izolácii podľa 
odporúčaní odborného  
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pracovníka miestne územného RÚVZ. V starostlivosti o tohto klienta 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 klient má používať  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 zariadenia, 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,  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. Personál je 
vzdelávaný podľa vnútorných predpisov ZpS 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 poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ v 
manažmente ďalších klientov a pracovníkov zariadenia.  
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VII. 
 Manipulácia s odpadmi 

 
     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. Platí to aj pre všetky použité 
jednorazové rukavice a rúška všetkých zamestnancov. Plastové vrecia , ktoré sú 
používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a silu 
minimálne 0,1 mm. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v 
súlade s legislatívou s ním nakladať. V prípade, že poskytovateľ sociálnej služby 
disponuje dekontaminačným zariadením, odpad ukladá do vriec pre toto zariadenie a 
odpad dekontaminuje štandardným postupom. Ďalší postup volí poskytovateľ podľa 
svojho prevádzkového poriadku, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 
Zoznam call centier RÚVZ:  
 
Call centrá na Regionálne úrady verejného zdravotníctva:  
všeobecné: +421800221234  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682  
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 

075 
 
 
Zdroj: 
www.uvzsr.sk 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-
sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf 
 
 
 
Prílohy:  
Postup k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu 
Záznam o mimoriadnej udalosti 

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
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