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PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel vydania
1.1 Účelom vydania tejto smernice je:
- zabezpečenie koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených so šírením infekcie
spôsobenej koronavírusom (ďalej len „COVID-19“);
- vytvorenie podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov sociálnych
služieb (ďalej len „klienti“), ich rodinných príbuzných a známych, ako aj zamestnancov
a manažmentu zariadenia sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“);
- formulácia preventívnych opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19
a postupov pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u klientov alebo
zamestnancov zariadenia.
1.2 Smernica je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia
postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia
v ZSS, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o sociálnych službách“).
1.3. Poskytovanie sociálnej služby vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie
prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Poskytovateľ sociálnej
služby preto aj v čase krízových situácií vytvára podmienky k podpore a zachovaniu základných
ľudských práv a slobôd všetkých osôb v ZSS.

Článok 2
Súvisiace predpisy a usmernenia
2.1. Poskytovateľ sociálnych služieb sa vzhľadom na dosiahnutie účelu smernice riadi najmä predpismi
aktualizovanými podľa potreby na https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovnasocialna-oblast/socialne-sluzby/
2.2 Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení
v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“), Ministerstva zdravotníctva
SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov verejnej správy, ktoré sú zverejnené na
webovom sídle MPSVR SR.
2.3 Za týmto účelom riaditeľ zariadenia alebo ňou poverená osoba denne sleduje aktuálne informácie
na webovom sídle MPSVR SR a ďalších relevantných inštitúcií.

Článok 3
Osobitý charakter predpisu – otvorenosť
3.1 Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre
poskytovateľov sociálnych služieb sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia
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a aktualizujú, je tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je nevyhnutné ho aktualizovať,
dopĺňať a meniť.
3.2 Zmeny v dokumente budú vyznačené farebne kvôli lepšej prehľadnosti. Zamestnanci a klienti budú
o nich pravidelne informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má riaditeľ alebo ním
poverený zamestnanec.

DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 4
Informovanosť o víruse a ochorení COVID-19
4.1 Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné informácie ohľadom
rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch ochorenia COVID-19
a preventívnych opatreniach.
4.2 Za koordinovanú informovanosť je v ZSS zodpovedný riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.
Náležitá informovanosť je dôležitá pre všetkých zamestnancov zariadenia, klientov ako aj ich
rodinných príbuzných a známych. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby informovanosť bola pre všetkých
zrozumiteľná a dostupná.
4.3 SARS-CoV-2 je respiračný vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. 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.
4.4 Testovanie na prítomnosť koronavírusu sa môže realizovať aj preventívne. Samotné testovanie ešte
neznamená, že niekto v ZSS je nositeľom vírusu.
4.5 Príznaky ochorenia COVID-19 sú najmä:
- teplota nad 38°C (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov 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
- únava.
Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov s oslabeným imunitným
systémom, a to najmä:
- seniorov nad 70 rokov,
- klientov s chronickým ochorením (onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne
ochorenia),
- klientov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi.
4.6 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 zachovať rozvahu a kontaktovať všeobecného lekára, alebo v prípade
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nejasností hygienika príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“)
a riadiť sa ich usmerneniami.

Článok 5
Prevencia šírenia vírusovej infekcie a ochorenia COVID-19
5.1 Všeobecné zásady šírenia respiračných chorôb
Najlepším spôsobom, ako zabrániť nákaze, je vyhnúť sa expozícii (t.j. stretnutiu) s infikovaným
človekom alebo expozícii s vírusom. Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných
vírusov, vrátane SARS-CoV-2, sú nasledovné:
- 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.
Dezinfekcia je v ZSS realizovaná v súlade s Prevádzkovým poriadkom a jeho dodatku.
5.2 Umývanie rúk
5.2.1 Zamestnanci ZSS by si mali umývať ruky najmä:
- 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,
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
- pred odchodom z práce,
- pri príchode domov,
- po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.
Dôležité je nepoužívať spoločné uteráky, predmety osobnej potreby a dodržiavať zásady dezinfekcie
povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo k ich kontaminácii
a vetrať.
5.2.2 Klienti ZSS by si mali umývať ruky najmä:
- po použití toalety,
- pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
- po návrate do vnútorných priestorov zariadenia z vychádzky (v areáli zariadenia),
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
- po návrate do ZSS z pobytu mimo zariadenia,
- pred a po návšteve nemocnice, lekára.
Dôležité je nepoužívať spoločné uteráky, predmety osobnej potreby.
5.3 Preventívna kontrola zdravotného stavu klientov
5.3.1 Každé ráno sa vykonáva tzv. ranný filter - (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe
(umytie rúk, dezinfekcia). V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia
(zvýšená teplota nad 37,2 °C) alebo v závislosti od zdravotného znevýhodnenia klienta, kašeľ, sekrécia
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z nosa klienta alebo zamestnanca, im nebude umožnený vstup so zariadenia. V priestoroch zariadenie
sa počas dňa často vetrá.

Článok 6
Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca
6.1 Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí boli
vystavení kontaktu s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19, majú byť bezodkladne izolovaní
v domácom prostredí počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou osobou, nakoľko sa v priebehu
tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi.
6.2 Zamestnanec ZSS je o kontakte s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19 povinný
telefonicky informovať riaditeľa ZSS.
6.3 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), najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva
vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý
vykonávať
prácu
pre
možnosť
ochorenia
COVID-19.

Článok 7
Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta
7.1 V prípade, ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 u klienta, zodpovedný zamestnanec ZSS
nepreberie klienta os sprevádzajúcej osoby. Ak klient príde sám, zamestnanec ho pošle k všeobecnému
lekárovi na vyšetrenie.

Článok 8
Manipulácia s odpadom
8.1 Všetok odpad, s ktorým bola nakazená osoba v styku, má byť vložený do plastových vriec na odpad
a zviazaný. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním
nakladať. Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať ochranné pracovné pomôcky.

Článok 9
Zloženie krízového tímu a dôležité kontakty
9.1 Za účelom zabezpečenia preventívnych, a v prípade potreby aj represívnych opatrení v súvislosti
so šírením ochorenia COVID-19 v ZSS, ako aj zabezpečenia realizácie plánu krízových opatrení,
riaditeľ ZSS menuje vybraných zamestnancov za členov krízového tímu. Zoznam členov krízového
tímu tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.
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TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Interný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní sa s ním preukázateľne
oboznámiť.
2. Kontrolu jeho dodržiavania a realizovania vykonáva riaditeľ.
3. Interný predpis nadobúda platnosť dňom vydania. V tlačenej podobe je uložený k nahliadnutiu
a k dispozícii v kancelárii riaditeľa v zložke COVID-19.
4. Interný predpis je zverejnený na webovom sídle ZSS.

Príloha č. 1 – Zoznam členov krízového tímu:
Lenka Váleková
Renáta Broczká
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