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Krízový plán HESTIA n.o.

MANUAL

opatrení v Špecializovanom zariadení a zariadeni pre §eniorov HESTIA n.o.
voči šíreniu a k zvládnutiu nál<ary 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/ INTERVENČNIÁ fiíza (karanténa z dóvodu nákazy v zaliradeni)

}IEsTlA

n.o.

q?racovala pomocku ako kombináciu informácií podl'a:

-

APSS v SR, MANUÁL opatrení v pobytoťch zariadeniach sociánych §lužieb voči šíreniu 8 k zvládnutiu nákazy covid

-

Doporučený postup APss ČR
Dokumentácia Tabite s.r.o.
Dokumentácia odbomej skupiny, zložerrej zo zástupcov organizácií:
socia, §ocioFórurrL Forum Hurnan fughts, Úrad komisára pre osoby §o zdnvotným postihnutím
praktické sh]senosti poslq,tovatera s. s.

hlavný materiál spracovala Mgr. A. Ghanamová z uvedených zdlojov:

sR

-

19,

HESTIA n.o.,sidlo: cachlic*á I7, E3l 0ó BnliJlava 3s,
Preýádzta: HE'TIA n. o, Šz,zps, norani*o t. z,84I 02 Brali§laýa 12

oyl3-7u/I00/2003-No dňl 3 1.7,2003
ún lom ý B.olishýe, stafuhrestsld 6, El4 71 Bfatislava
pod

č. :

Dokr nent

A.

Ev. č.:

stupu
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PREVENTÍVNA fáza

Riaditel'(ka) ZSS zabezpečínasledovné opatrenia voči šíreniunákazy Koronavírusu Covid

-

19.

l. Vlvorí Wizový štáb v zariadení (vedúci prevádzky, vedúca sestra,

2.

3.
4,
5.
6.

sociálna
pracovníčka)naplrirrujú pravidelné stretnutia krízového štíbu.Vyvorí krízový tím (tím všetkých
zamestnancov, ktorí zostanú v prípade krizy 14 dní v karanténe v zariadení). Informácie
kízovéhoštábu zostávajú v krizovom štábe a neposúvajúsa zamestnancom. Krízov,ý štáb
odovzdáva iba určitéinformácie, viď rozloženie v tabuťkách nižšie.
Počas PREVENTÍnrrr 1a.1 ftízy sa realizujú úlohy PPŇPT{AVENEJ (B,) íiíay.
Zabezpečímateriál so ákladnými informáciami: spósob prenosu ochorenia, zásady ochrany pred
vírusom, dížkainkubačnej doby, prejavy ochorenia, lieěba a úmrtnosť,odporúčanémateriálne
vybavenie (Príloha č. l. Zabezpečííabuťky na zapisovanie dezinfekcie na úsekoch a zabezpeěí
kontrolu dezinfekcie - tabuliek a reálneho stavu).
Zamestnanci sú povinní nosiť ruška a chrániť sa aj mimo prevádzky a hlásit'možnéohrozenie.
Dá pripraviť tabul'ku nutného materiálneho vybavenia aj s finančným rozpočtom (Príloha č. 3)
Noví prijímatelia sú prijímaní len po preulcíaaní sa negatívnym testom na Covid - 19 ato do
karanténnej izby, kde budú I4 dní od príchodu a jedlo budú dosuívaťv jednorazových riadoch,
ktoré sa po použitíbudú vyhadzovať, Ich šatstvo bude pťanév samostatnej pračke.
Zabezpeči realiáciu opatrení - úloh z tabul'ky A.

O STABU

operuje počas krízy mimo budovy

a zabezpečuje koordináciu, komunikáciu a zásobovanie oboch prevádzok.
Koordinátor KS
štatutár, alebo majitel', iný poverený zástupca zriaďovatel'a.

-

Ďalší členovia koordinačnej zložky KŠ:vedúci prevádzky, vedúci kuchyne, všeobecný lekár
zariadenia.

Krízový štáb (KŠ)
Vedenie Krízového štábu (VKŠ)
Riaditel (ka), či ástupca - vedúci Kš
vedúca sestra
§ociálne pracovníčky

Krízový tím (KT) - rozdelenie 2-3 KT
sestry a praktické sestry
opatrovateťky
kuchárky pomocné sily v kuchyní

POHOTOVOSTNA zložka krízového štábu matky maloletých detí.

Počty (KT)

zamestnanci vyradení z kízovéhotímu z dóvodu:

I

H

HE9TIA n.o., sidlo: čachtic*ó 17,83l 06 Branshva 35,
Preýództa: HE'TIA n. o, Šz,zps, aou"tlo t. z, E/l 02 Bratí§laýa 12
pod č.: ovys-709/100/2003-No dfu 31.7.2003
úndom v Bra|islave, síaruhresíská 6, E]4 7I Bruti§laýa
077

3l3 DIč:202 I77

02 23
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Tabul'ka A.
c.
1

2.
3.

v preventívn€i fáze - úlohy
Informačnéstretnutie s priiímateťmi
Skolenie zamestnanci použitie ochrannjch prostriedLov
Pokyn o zvýšení dezinfekcie s prostriedkami obsahujúcimi

Opatr€nir

minimálne 60% Etanolu, pravidelné žiarenie
germicídnymi žiaričmi+ tabulky na úsekoch (Pfiloha č, 4
a

Ev. č,:

Termín
l.- 8.4.
1._

8,4.

od 6-3- do

Zodpovednost'
Sociálne prac.

Riaditel'ka
vedúca sestra

odvolania

Splnené
áno
áno

áno

pravidelné vehanie). Spoločnéuteráky yymeniť za

Dapierové utierky.
4,

Vyhlrásenie zákazu návštev + omam pdbuzrrým a na
vstupoch, pdsne opatrenia voči dodáYatel'om, ktorý

6,3,

prac. a ved.
6.3.

kuchyne
Sociálne prac.

6.3.- 17.4.

vedúca sestra

6.3. _20.4.

Riaditel'

nevstupia do zariadenia
5.
6.

Zrušenie skupinových aldivít, nanajvýš po 4 osobách a
sociálna všetci musia mať ruška
Zakípťa odovzdať vitaminy a mineáy klientom a
zamestnancom

7.

Zakúpiť germicídny žiaÁě, ktory sa dá používaťaj

Riaditeť, soc.

v pfitomnosti l'udí

8.

Zabezpečenie a odovzdanie látkoťch rúšokpre každého ó.3. l0.4,
- oproti podpisu.
Zabezpečenie a odovzdanie látkových óšok po 2 kusy pre
každéhomobilného pri iímatel'a
Zabezpečenie karanténnych izieb pre noťch prijímaleťov do 17. 4.
(omačenie PRIJIMACIA izba) a zabezpečenie minimálne
jednej infekčnej miestnosti s označením INFEKCNA izba.
zamestnanca 4 kusy

9.

l0.

Zabezpeěenie ochranných okuliarov minimálne

plevádzku. Zabezpďenie ochranných odevov
s pokr,ývkou

ll
l2.

4 ks na

na prevádzku

Všetkým zarnestnancom

a sa

denne meria teplota
V pdpade zvýšenej

teploty je zamestnanec okamžite poslaný domov a dostane
informácie o sledovaní svojho stavq o telefonáte lekrárovi
a o postupe, čo má robiť v pdpade ďalších pdmakov na

Covid

prebieha,
nie sú dostupné

sociána

áno

pracovníčka
Riaditel'ka,
zdravotná sesha
a

sociáne

áno

pracovníčky
fuaditel'ka
áno

do 20.4.

Riaditet'ka,
vedúca sestra

od 6.3. do

vedúca sestra

áno

odvolania
áno

19

Zvýšenie kontroly zdravotného stavu prijímatel'ov
hlásenie zrnien. Každodenné meranie teploty všetkým
a zapisovanie do špeciálneho zošita a tiež zazaamenávetnie
a

|4.

a

(aj

Zabezpečenie respirátorov FFP2 minimálne 6 ks prevádzka

a FFP3 minimálne 6 ks prevádzka

áno

vedúca sestra

hlavy) a návlekoy na topánL1 minimálne 4 ks

a zapisuje sa do samostatného zošita.

l3.

do 20.4.

áno

pdjmu tekutín prúímatel'ov a za.zlarnenávanie do tabul'ky.
V prípade pdmakov na Covid 19 postup podl'a
Usmemenia MPSVR SR a MZ SR
Informovanie pdbuzrrých na web stninke, omam na
dverách o opatreniach.

od 6.3. do

vedúca sestra

odvolania
áno

do l0.4.

Sociálna
pracovníčka

áno

n,o,, sidlo: Čach.kkó I?,8J l 0ó BnŇIaýo 3s,
Prcýó.lzka: HEsTlA n. o, Šz,zps, usaano t z, Elt 02 Bruisluva 12
pod č.: ovys-709/]unOB-No dňa 31.7.2003

úfadoň ý Bralislave, stamm.síslíá ó, El1

71
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B. PRÍPRAVNÁ fázt

Riaditelka zabezpečínasledovné opatrenia, ktoré sú prípravou na intervenčnúf,ázu.

1.

2.

Určíosobu, ktorá sleduje nové informricie z Ústredného krízového štábu, z MPSVR SR, od řIH SR,
z krajov a okesov, ako aj z médiíuž počas preventívnych opatrení - zváčša riaditeťka zariadenia.
Tá jedináje určená aj na komunikáciu s verejnosťou počas intervenčnej flízy.

Osobou zodpovednou za komunikáciu s príbuznými ohťadom zdíavotného staw je vedúca sestra,
sociálneho stavu je vopred určená sociálna pracovníčka.
Koordinátor KŠa vedenie KŠvypracujú plán Intervenčnej fázy, ak by sa zariadenie ocitlo
v dósledku výskytu nákazy v karanténe. Tento plánje k dispozícii iba Koordinátorovi KŠa vedeniu
rŠ.nie Krízovéhotímu - ten by bol informovaný iba v prípade zaěatia intervenč nej férzy
Karantény, Zamestnanci sú informovaní o tom, že vedenie zariadenia má vypracovaný aj plán
preventívny, aJ
preventivny,
plán lntervenčný
aj plan
intervenčný pre obdobie krizy
krízy - karantény a o tom, že
Že vedenie sleduje
je
informácie aje spojené s kompetentnými, Plán
aktualizovaný a dopíranY na základe odporučaní
z Ministerstiev a nÚVZ.
Zabezpeči rozdelenie zamestnancov na tímy. Zabezpečímenný zoznam tímov počas karantény,
v prípade karantény sa o infikovaných prijímatel'ov bude starať zkaždéhotímu vyčlenený počet
zamostnancov, ktod sa nebudú starať o neinfikovaných (ak v kontakte s infikovaným boli viacerí
zamestnanci - |ým sú určeník starostlivosti len o infikovaného - infikovaných). Intervenčné
ochranné pomócky používajúiba títo pracovníci.
Koordinátor KŠa vedenie KŠnaplánujú opatrenia na zabezpečenie zásob pre prípad intervenčnej
féay (zásoby inkontinentných pomócok, trvanlivlých potravín, hygieniclcých pomócok) a opatrenia
na zmenu organiácie prác, rozdelenie budovy na infikovanú a čistúzónu a zabezpečenie spania
členov tímov počas intervenčnej f,ázy.
Koordinátor KŠa vedenie KŠnaplánujú opatrenia pre prípad celoštátnej krízovej situácie, keby
prestalo fungovať zásobovanie potravín, odvoz odpadu a pohrebné služby.
Podl'a nariadenia riaditeťa, za obdobie Intervenčnej flíay sa presunú financie z osobného
ohodnotenia zamestnancov, ktorí sú počas Karantény mimo zariadenia na odmenu pre pracovníkov,
ktorí sú v karanténe v zariadení.
Zabezpeči realiáciu 1S-tich opatrení - úloh z Tabul'ky B,

-

3,

4.
5.
6.
7

.

Tabul'ka B.
č.
1

2.

3.
4.

Prípravné opatr€nia na kfizu - úlohy
Termín
Vytvorenie menného zozramu 2-3 KT do karantény do l5.4.
(interveněná fáza), vnitane vedenia KS za Dr€vádzku

Zoznam úkonov opatrovateťsko

- ošetrovateťskéhoúseku,
ktoré sa poěas karantény robiť nebudú a ktoré sa robiť určite
musia.
Zoznam úkonov sociálneho úseku, ktoré sa počas karantény
robiť nebudú a ktoré sa robiť musia.
Vypracovanie krízového jedálnička na 14 dní z trvanlivých
potravín, pre pdpad, že by prestalo fungovať zisobovanie
potravinami a zoznaín na nákup trvanlivých potrayín pre
takýto jedálničgk. Potraviny v sklade dať na osobitné
miesto.

do l5.4.

Zodpovedno§t'
vedúca sestra

Splnené
áno

vedúca sestra
áno

do l5.4.
do l5.4.

Sociálne
pracovníčky
Vedúci kuchyne

áno

áno

lrt
5.

6.

1.

n.o.,sldb: Čachlit*,á l7, E3l 0ó Bfurilbýo 35,
o, Šz,zps, Bošdniho č. 2, Elt 02 Bratislgva 42
pod č.: ows-709/100,2003-No dňa 31,7.2003
úfadom ý Brali§laýe, stofumeý§a ó, tl/ 71 BraŇlaýa

':Pfeýá.lz*a: HESTIA n,
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Zabezpečenie liekov na predpis na 3 mesiace, zabeqeéenie do l5.4.
inko pomócok na 14 dní, predpisy a predpríprava v §klad€
dodávatel'a na 3 mesiace, zabezpečenie ženskej hygieny pre
zam€stnankyne na 14 dní na dobu karantény
Zabezpeěenie hygieniclcých, dezinfekčných a ochranných od 6.4. - do

pomócok na intervenčnú ffuu karantény a odloženie l5.4
y sklade na samostatné miesto. Naplánovanie nutných

množstiev položiek aj pre preventíYnu fázu aj pre k ízovú
ftizu. Vypracovanie tabul'ky po položkách a množ§tvách.
Zabezpeěenie vriec na infekčný odpad, te|efónne číslona do l5.4,

odvoz a urěenie miesta skladoyania

8.
9.

10.

Ev. č.:

Zabezpeěenie wiec na bežný odpad a určenie miesta na
odkladanie, ak by došlo k ,\.ýpadku technických služieb.
Určenie rniesta na pozostatky, ak by došlo k celoštátnej
kríze a k výpadku pohrebných služieb.

vedúca sestra s
lekiirom a

dodávatelbm

Riaditelta

prevádzky

áno

vedúci

a

áno

Riadite l'ka

áno

do 15.4.

Vedúci prevádzky

do 20.4.

Riaditelka, vedúci
prevádzky a vrchná

do l5.4.

Vypracovanie zomamu lybavenia, ktoré si so sebou prinesú

do l5.4,

12.

členovia vedenia KŠa KT na dobu karantény(osobné
šatstvo, osobné lieky, kozmetik4 nabúačka na telefon,
kniha...), rozdelenie pračiek na pranie infekčného

Riaditelka
áno

od 6.3. do

a

odyolania

a o postup€.

prijímatelbv

Sociálna
pracovníčka
áno

a neinfekčného šatstya a bielizte
Všet}Cým zamestnancom a sa nadblej denne meria teplota

zapisuje sa do samostatného zošita. V pdpade zvýšenej
teploty je zámestnanec okamžite poslaný domov a dostane
informácie o sledovaní svojho stalrr, o telefonáte lekárovi

vedúca sestra

Pokračuje zv,ýšenie kontroly zdfayotného stavu
a hlrisenie zmien. Každodenné me.anie teploty

áno

do šDeciálneho zošita ati€ž
zaznamenávanie príjmu tekutin prijímate|bv
všetloým a zapisoYanie
a

l3.

zaznamenávanie do tabul'ky. V pdpade píznakov na
postup podťa Postupov MPsvR sR a pokynov

corid 19
RUvz.

Príprava spální a objednanie vybavenia spální pre personál
karanténe, tak aby sa nemiešal personál opatrujúci
infikovaných s dmi, ktorl sa starajú o neinfikovaných a aby
personál kuchyne mal samostatnú miestno§ť na spálňu

Y

14.

l5,

áno

se§tra

Zabezpečerie hotoyosti do pokladne v pdpade karantény
v šp§ciálnej obáIke s oztačenímKARANTENA vo \.ýšk€

500 EUR

l1

áno

(každá smena inú). Pdprava oddychovej miestnosti s TV pre
tím, ktorý v čase karantény nie i€ Y službe.
Vypracovanie pltinu rozdelerria budolry na karanténnu
a nekalanténnu časť,označenie schodísk infekčnej a čistej
cesty, infekčných q čistých sociálnych zariadení a kúpeťní.
Vypracovanie Intervenčného kízového plrinu na obdobie
karantény. zozr,am zamestlancov podťa tímoy, overenie
krízových liniek okrem l l2 a ich urniestnenie na viditelnom

mieste v prevádzke. (úrad verejného zdíavotníctya
09l72226E2 krízová linka MZ SRO9IE 659 580, 0917
222 662. owesný úrad (na doplnenie zamestnancoY)
sgryo9pr_áyny _kraj (na doplnenie ochranných
yA L€,,.) T /^,. .,4l .
|1.1.t.!_2€..r.!!.9 hr,.

do l5.4.

RiaditeI'ka
áno

do 15.4.

do 15,4.

fuaditerka
prevádzky

a

vedúci
áno

Riadite|'ka

áno

H

,r,o., sll!!o: Čachrk ki t 7, E3 l 06 Bfalirlaýo 3 s,
]P.evódz*a: HE9TIA n. o, Šz,zps, Bošóniho č. 2,81I 02 B'lltíýora 42
pod č.: oWs-709/I00nOB-No dň4 31.7,2M3
úru.lom y Bfalirlaýe, stařomcst§M 6, tI4 7I Bfalhlaýa
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počas karantény zgriadenia

V pfipade,

Že infikovaní prijímatelia nie sú prevezení hneď do nemocnice nastáva Karantóna iníikovaného
(inÍikovaných). Vedenie Z§§ móže rozhodnút' aj o Karanténe celého zariadenia, a KŠzabezpďí plnenie
týchto úloh (úloha č. 1 je realiznvaná okamžite):
1. Postup pri výslryte Koronavíru§u v zariadení
2. Organiácia plánovanie a informovanost'
3. Organiácia oprtrovatel'sko - ošetrovatel'ský rlsek
4. Organizácia ob§lužný úsek
5. Organiácia starostlivosti o zamestnancov

1.

Postup pň výskyte Koronavírusu v zariadení
1.1. Zistenie prfunakov a postup
Ak zamestnanec pri lykonávaní merania teploty a pri kontrolu zdravotného §tavi:, zisť pdznaky
Covid 19, stav konzultuje s lekárom zariadenia, alebo s RÚVZ a informuje riaditel'a.

-

Vedúca sestra a vedenie zariadenia zabezpečia testovanie pdzrrakového prijímatel'a cez RÚVZ, alebo
cez pdbumých ako samoplatcu.
Vedúca sesaa zabezpečíkaranténu daného prijímatei4 vylvori zianam o udalosti a informuje o tom
celý službukonajúci tím aj následný tiq ktorý pdde do služby.
Prijímatel'a poučío sitruícii a aj jemu odovzdá ochranné pomócky.
1.2. Zabezpeěenie karantény infikovanébo prijímatel'a (zodpovedá vedrica sestra)
Zaberyčenie miestnosti omačenímKARANTENNA ZBA
Určenízamestnanci vstupujú do izby už iba v intervenčných octrranných pomóckach
(v okuliaroct1 s ruškom - pdpadne respirátorom a so štítom,v ochrannom obleku (chránená hlava),
návlekmi na topánkach a s rukavicami).
POSTUP vyzlečenia intervenčných ochranných pomócok:
a) Ochranný overal (oblek)
b) Návleky na topánky
c) Ochranné okuliare
d) Ochranné rúškoplátené, alebo jednorazové (respinítor)
e) Jednorazové rukavice,

-

-

-

Oc}ranné pomócky omačenéčervenou farbou dať do nádoby s dezinfekčnou tekulinou ostatné
vyhodiť do koša s igelitom a vyhodiť von z budovy na určenémiesto infekčnéhoodpadu.
Denne dezinfikuje izbu aj predmety (striedavo: raz prostriedkom z chlóru 500 mg/l l vody a po pár
hodinách s obsahom etanolu 60%), 3 x denne pušt'a germicídny áarič použitelhý v pdtomnosti l'udí.
Miestnosť je pravidelne vetraná, upratovanie zabezpečujú pracovníci, ktofi sa o prijímatel'a starajú
(nie upratovačka, ktorá upratuje neinfikované izby)
Pred v§tup do miestnosti umiestniť uztváratel'nú nádobu so zzťahovacímigelitovým wecom (na
odhadzovanie jednorazových ocbranných pomócok)

Pred vstup do miestnosti umiestniť nádobu

s dezinfekčnou tekutinou

na dezinfekciu okuliarov

(pfi padne látkového ruška).

Zozrwm nmestnancov z KT, ktod boli v kontakte s pijímatel'om, podozrivým na nákazu Covid 19.
Tí budú určenína starostlivo§ť o možréhoinfikovaného prijímatel'a - pridelenie jednorazových
pomócok, intervenčných viackát použitelhých pomócok, dezinfekcia.
Podl'a inštrukcií lekára zamestnanci nad'alej sledujú zdravotný stav, sledujú životnéfunkcie...
Podávajú lieky a teplé nápoje, stravu v jednorazov}ch riadoch.
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-

Denne monitorujú aj svoju vlastnú teplotu.

1.3. VstuP a komunikácia zamestnanca v prípade potvrdenej nákazy Covid 19 u daného prijímatel'4
v pípade, že prijimatel'nie je odvezený do nemocnice a zos!íva v zariadení:

vedúci KS zabezpečíizbu novým ozrračením: I,,.IFEKČNÁ IZBA
starostlivosť realizujú určenízamestnanci naďalej podía |.2.

Na RUVZ sú nahliásené všetky osoby, ktoré s prijímatel'om, ktorý má potwdení Covid 19 prišli do

kontaktu.

1.4. V pripade, že je prijímatel' s podozrením na Covid 19, alebo § po§rdeným Covid 19
Prevezený do zdravotníckeho zaňadenia, vedúca sestra zabezwči deziňfekciu cálej miestnosti
germicídnYm ŽiariČom, dezinfekčnými prostriedkami a zabezpeéí výmenu bielizne a pranie použitej
Postel'nej bielime a viac krát použitelných intervenčných pomóckach vo vopred vyhradenej práčke. Izbý
ryžiari germicídnym žiaričom.
2. Organizácia plánovanie a informovanost'

- Koordinátor KŠa vedúci KŠzvolajú všethých členov KT do zariadenia.
, Ikinv! Štábmá..pravidelne stretnutia a operatívne reaguje na situácir! je
s koordinátorom
a

rš -

nory je mimo zss. udžuje kontakt

UKS. UdŽuje kontakt

v dennom kontakte

súkša postupuje-podl'a

pokynov

s orgánmi štátnej správy a ak treba, prostredníctvom koordinátora

Rúvz

Kš lydáva

tlaČovésPrávY. UrČÍpracovníka v zaÁadeni, ktorý bude pri kízovej telefonickej |inke a bude 2 hodiny
denne k disPozícii pre prijímatel'ov, ale aj pre pdbuzrrých (určená sociálna pracovníčka).čas kedy je

-

tento pracovník k dispozícii bude na webe.
koordinátor kš monitoruje situáciu v sR a sleduje správy ÚI(š, médiía šátnej spráry a denne ich
posiela vedeniu ř(š v karanténe. z kažÁébo zasadnutia kš v zariadení dostanú určenéinformácie
zamestnanci aj prijímatelia.

3.

-

-

Organizácia ná opatroyatel'sko

_

ošetrovatel'skom úseku

Do sluŽbY sú Povolaní všetci zamestnanci, ktorí sú v zozltame akoKfizo\.ý tím a to aj s osobnou qýbavou
a vŠetci Členovia vedenia kdzového šttíbu. Vedúci KŠich informuje o karanténe 14 dní a o spustení
lntervenčnej flázy - KARANTENY celého zaňadenía. Je zastavený pdjem nových klientov, o čom je
informovaná Štátna správa a samospráva. Vedenie KŠzabezpečí reaizíciu hygiinických exteriérových

omaČeníako aj omaČenív budove (čistá a infekčná cesta) a ďalších opatrení. Určená osoba
informuje personál a prijímatel'ov o miestach, kde nesmú vsfupovat.
Vedúca sestra uíČÍzZ límov ťých pracowíkov, ktod budú mať na starosti zabezpečenie prijímatel'ov
s nákazou a vYČleníim špecializovanéOOPP (určenie nie je nutné, ak pracovníkov ureiló to, ze
boli
v kontakte s infikovaným/mi).

Starostlivosť o Prijímatel'ov je minimalizovaná na úkony zo zozrramov, v ktorých sú zredukované

činnosti v opatrovatel'sko - ošetrovatel'skej a sociálnej starostlivosti.
Je zabezpeČené spojenie so zdravotníckym zariadením a za§tavené sú výjazdy prijímatel'ov k lekárom,
s vl.ýnimkou intervencie RZP. ktoní musí bť vopred uoovedomená že ide do zariadenia s

Covid

-

19!

Wshtom

Ak treba xrYŠovaťPočet infekčných izieb, vedenie KŠrealizuje zlučovanie priestorov (z jednolóžkových
a zvyšuje počet pracomíkov v tej skupine oboch kT, ktod pracujú s infikovanými

dvojlóžkové, atď.)
prijímateťmi.

}

In
4.

)
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Organiácia obslužný úsek

- Je zabezpečené nevyhnutné upratovanie, pranie bielizie a šatstva.
- Ie zakzpďené nevyhnutné zásobovanie potravinami, ak nie je
_
5.

_

_

možné,vedenie

o zabezpeěeníkÁzového jedálnička s využitímna to vopred určených zrásob.

KŠroáodne

Sú vytvorené spálne pre personál podl'a vopred naplánované určenia.

Vedúci rŠsleduje denne ásoby potravírr, dezinfekcie a ochranných pomócok. V pfipade nedostatku
kontaktuje Koordinátora KŠa požiada o zabezpečenie.
V Intervenčnej fáze sa raňajky, obedy aj večere podávajú na izbách.
lnfikovaným prijímatelbm sa raňajky, obedy a večere podávajú v jednorazových riadoch
a s jednorazovým pdborom, ktoé sa po použitílyhadzujú.
V tejto flíze nielen zamestnanci nepretržite, ale aj neinfikovaní prijímatelia nosia ruška, ak idú do zílrady,
či precMdzajú spoločným priestorom. lnfikovaní prijímatelia ne§mú z iáeb vychádzať.
Nevykonávajú sa v interiéroch už ani aktivity o s-tich osobách. Iba individuáne návštevy v izbách
neinfikovaných prijímatel'ov a prechádzky v zibrade.
Nad'alej sa vykonávajú všetky doterajšie pokyny o dezinfekcii a špeciálne sa dodržuje postup pri
starostlivosti o infikovaných prijimaterov a infikovaná a čistá ána,

organizriciastařo§tlivostiozamestnancov
Vedúca se§tra: starostlivo stráá nemiešanie ťmov a nemiešanie zámestnancov, ktod sa starajú
o infikovaného prijímatel'a (prijímatel'ov) s tými, ktofi sa starajú o neinfikovaných a kontroluje
dodráavanie infikovanej a čistej cesty.
KažÁý deň pred a po službe lykonáva meranie teploty všetlcým zamestnancom

Pravidelne im pridel'uje a kontroluje dostatok ochíanných a intervenčných ocbranných pomócok.

Riaditel' ako vedrici KŠ:
- je oporou zámestnancom, posmel'uje ich a snažísa vytvoriť v zariaden podl'a moárostí príjemnú
atmosféru. V pdpade potreby zabezpečí zamestnancom psychológa po telefóne, čokoládq umožní
častejšiefajčianke prestávky a povolí viac prestávok na telefonický kontakt zamestnancov s rodinou.
_ v prípade potreby v spolupráci s Koordinátorom KŠobjednáva ochranné pomócky zo samosprávneho
kraja a v pfipade potreby nahlasuje potrebu doplnenia zamestnancov na pdslušný okresný urad.

Funkcia
Meno
pracovníčka,
terapeut
Sociálna
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