
KRÍZOVÝ  PLÁN 

Postup v prípade nariadenia karantény v DSS a ZpS Rača z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia 

COVID 19 

 

I.Karanténa  budovy na Podbrezovskej ul. 28 v BA 

1) Do práce v karanténe nastúpia zamestnanci určení riaditeľom na návrh príslušných vedúcich 

oddelení/úsekov zo zoznamu zamestnancov. Zoznam zamestnancov v členení podľa jednotlivých 

oddelení a úsekov obsahuje: meno a priezvisko zamestnanca, jeho pracovné zaradenie, označenie 

oddelenia/úseku, výšku úväzku, telefonický kontakt, e-mail a údaj o tom či zamestnanec pracuje 

z domu v Home Office alebo je v súčasnosti na PN, OČR alebo má inú prekážku v práci. Tento zoznam 

sa aktualizuje každý kalendárny  mesiac po spracovaní miezd do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. Zoznam zamestnancov tvorí prílohu č. 1 tohto plánu.  

2) Zamestnanci nastúpia do práce bezodkladne po vyzvaní príslušným vedúcim , koordinátorom 

alebo úsekovou sestrou v počtoch tak ako je uvedené v dokumente – Manažment krízovej situácie – 

ktorý tvorí prílohu č. 2 krízového plánu. Pri nástupe do práce si zamestnanci zoberú zo sebou – 

pracovné oblečenie, ochranné prostriedky , voľnočasové oblečenie, veci na osobnú hygienu, veci na 

trávenie voľného času, karimatku, spací vak. Zamestnanci nesmú opustiť priestor budovy  

v karanténe. 

Príslušný vedúci v spolupráci s účtovníkom majetku zariadenia vopred pripravia všetky potrebné 

ochranné prostriedky pre zamestnancov v izolácií/ karanténe – ochranné okuliare, rúška, respirátory, 

plášte, overaly, návleky a iné a tieto sa uložia v uzamknutom sklade priamo v spoločenskej sále. 

 Rovnako uvedení vedúci v spolupráci s účtovníkom majetku zabezpečia všetky pracovné pomôcky 

pre prácu v izolácií/karanténe  - čistiace, dezinfekčné  prostriedky, zdravotnícky materiál, lieky a iné. 

V prípade vzniku krízovej situácie sa tieto prostriedky odovzdajú príslušnému vedúcemu (jeho 

zástupcovi), koordinátorovi alebo úsekovej sestre ( ich zástupcom).  

 

3) Vedúca sociálno-zdravotného oddelenia alebo poverený iný zamestnanec odovzdá zamestnancom 

sociálno-zdravotného oddelenia zoznam nevyhnutných úkonov, ktoré sa budú v karanténe 

vykonávať.  

4) Priestorová redukcia prijímateľov – prijímatelia budú na izbách po dvoch aby sa vyčlenili izby pre 

zamestnancov na odpočinok. Príslušný koordinátor alebo úseková sestra vypracuje zoznam 

prijímateľov umiestnených na úseku v karanténe a počet voľných izieb pre zamestnancov 

v karanténe. Uvoľňovať sa budú aj izby prijímateľov ktorých presunieme do karantény – spoločenskej 

miestnosti. Zamestnanci budú v izbách umiestnení po dvoch, výnimočne po jednom. Ak nebude 

počet takto vyčlenených izieb stačiť, pre tento účel sa využije i terapeutická miestnosť a kancelária na 

úseku. Zoznam izieb a iných priestorov určených pre zamestnancov v karanténe aj s počtom 

zamestnancov v každej izbe a v každom inom priestore  za každý úsek je vypracovaný príslušným 

koordinátorom alebo úsekovou sestrou, uložený je u vedúcej SZ oddelenia.  



Pre prípad preventívnej karantény alebo nariadenej karantény z dôvodu podozrenia z nákazy alebo 

podozrenia s ochorenia na COVID 19 sú vytvorené izolačné izby so samostatným WC a kúpeľnou.  Ide 

o izbu č. 20 a 021 na 1 úseku, izbu č. 106 na 2 úseku a izby č.  203 a č. 233 na 3 úseku.  

 

Prijímatelia sú do uvedených izolačných izieb umiestňovaní z nasledujúcich dôvodov: 

-úzky kontakt s chorým na COVID 19 

-výskyt príznakov ochorenia na COVID 19 po konzultácií s lekárom 

-iné epidemiologické dôvody s rizikom prenosu ochorenia na COVID 19 na základe konzultácie s 

lekárom  

5) Budova na Podbrezovskej ul. sa uzatvorí , uzamknú sa všetky prístupové dvere. Do budovy nebudú 

vstupovať ostaní zamestnanci z budov na ul. Pri vinohradoch.. Zásobovanie materiálom, dodávka 

potravín, zber odpadu a iné nevyhnutné úkony sa budú vykonávať bez osobného kontaktu so 

zamestnancami dodávateľov za použitia ochranných prostriedkov.  

Prijímatelia s potvrdeným ochorením na COVID 19 budú umiestnení v izolácií oddelene od ostatných 

prijímateľov v spoločenskej sále. Zamestnanci pracujúci v tomto priestore majú  zázemie  a priestor 

na odpočinok vo vedľajšej terapeutickej miestnosti. Priestor priľahlej telocvične so sprchou bude 

využívaný na osobnú hygienu prijímateľov. Toalety sú prístupné na priľahlej chodbe a v zázemí 

spoločenskej sály. Celý uvedený priestor bude uzatvorený a všetky prístupové dvere budú 

uzamknuté.        

 

6) Prijímatelia s potvrdeným ochorením na COVID 19 sa nebudú stravovať v jedálni. Zamestnanci 

úsekov mimo uzatvoreného priestoru spoločenskej sály a priľahlých priestorov s použitím ochranných 

prostriedkov zabezpečia dovoz stravy v jednorazových boxoch  ku predným dverám spoločenskej 

sály.  Následne po telefonickom oznámení si prevezmú poverení zamestnanci v izolácií stravu pre 

prijímateľov v spoločenskej sále. Súčasťou spoločenskej sály je zázemie s kuchynkou a WC. Po 

konzumácií jedla prijímateľmi a zamestnancami, poverení zamestnanci uložia použité jednorazové 

boxy do pripravených igelitových vriec a tie sa umiestnia do mobilných kontanjerov. Stravovanie 

prijímateľov mimo izolácie bude prebiehať na jednotlivých úsekoch. Strava sa bude na jednotlivé 

úseky dovážať prostredníctvom kulinárov. Zamestnanci sa budú stravovať rovnako na jednotlivých 

úsekoch   Celá stravovacia prevádzka vrátane ich zamestnancov bude fungovať v uzatvorenom režime 

bez priameho kontaktu s inými zamestnancami a prijímateľmi. Vedúci oddelenia stravovacej 

prevádzky zabezpečí zásobu trvanlivých potravín a mrazených potravín na dobu min. 14 dní.  

7)Odvoz odpadu – odpad z bezpachových košov z uzatvoreného priestoru spoločenskej sály  sa 

umiestni do malých igelitových vriec a zaviaže sa a následne sa umiestni do hrubostenných veľkých 

igelitových vriec a tie sa umiestnia do mobilných kontajnerov. Po telefonickom oznámení 

poverenému zamestnancovi sa uzatvorené vrecia v mobilných kontajneroch  umiestnia pred zadné 

dvere spoločenskej sály. Následne ich poverení zamestnanci odvezú do osobitného veľkokapacitného 



kontajnera. Účtovník majetku zabezpečí zásobu malých a veľkých vriec na dobu min. 1 mesiac. Odvoz 

odpadu z ostatných úsekov bude zabezpečovaný v štandardnom režime.  

Odvoz bežného komunálneho odpadu bude zabezpečený obdobným spôsobom.  

8) Zabezpečovanie dovozu čistého prádla vrátane ochranných prostriedkov na opakované použitie 

bude realizovaný cez predné dvere spoločenskej sály a odvoz použitého prádla z priestoru 

spoločenskej sály  pre prijímateľov, bude zabezpečené cez zadné dvere spoločenskej sály bez 

priameho kontaktu zamestnancov v izolácií a zamestnancov na ostatných úsekoch.  Pranie a žehlenia 

prádla pre prijímateľov v izolácií zo spoločenskej sály sa bude vykonávať osobitne. 

Dovoz a odvoz stravy , čistého a špinavého prádla a odvoz odpadu z priestoru izolácie v spoločenskej 

sále sa bude realizovať bez vzájomného kríženia prístupových ciest.  

 

9)Manipulácia s telami zomrelých  - ak bude dostupná pohrebná služba a obhliadajúci lekár 

v obvyklom čase , postup bude obvyklý podľa štandardu č. 5. V prípade nedostupnosti pohrebnej 

služby a obhliadajúceho lekára bude použitý postup podľa prílohy k štandardu č. 5. Zomrelých 

budeme umiestňovať vo vyčlenenej miestnosti v suteréne budovy.  

10) Hotovosť v pokladni – pokladníčka zariadenia zabezpečí hotovosť na drobné nákupy. 

 

11) Prijímatelia a zamestnanci z uzatvoreného priestoru spoločenskej sály v izolácií nesmú za 

žiadnych okolností prísť do bezprostredného kontaktu s prijímateľmi a zamestnancami mimo tohto 

priestoru. Vedúca sociálno-zdravotného oddelenia určí poverených zamestnancov, ktorí budú 

zabezpečovať za prísnej osobnej ochrany dovoz a zber nevyhnutného materiálu potrebného pre 

osoby v uzatvorenom priestore.. Rovnako zabezpečí poučenie prijímateľov mimo uzatvoreného 

priestoru o tom kde sa môžu v rámci zariadenia pohybovať. Ostatní vedúci oddelení/úsekov určia 

svojim zamestnancom priestory v ktorých sa môžu bezpečne pohybovať. Do ostatných priestorov 

nebudú mať voľný vstup.   

 

II.) Karanténa úseku ZpS Pri vinohradoch 

Postupy a procesy  v prípade karantény/izolácie jedného vchodu alebo karantény/izolácie jednej 

alebo obidvoch budov v ZpS Pri vinohradoch, sa použijú obdobne  ako pri karanténe budovy na ul. 

Podbrezovská 28 v BA s nasledujúcimi odlišnosťami: 

a)priestor v karanténe/izolácií sa označí a oddelí od ostatného priestoru budovy, tak aby nebolo 

možné prechádzať z priestoru karantény do voľného priestoru. 

b)postupy uvedené v bodoch 1, 2, 3 platné pre budovu na Podbrezovskej ul. sa použijú obdobne. 

Postup podľa bodu 4) sa použije s tým, že prijímatelia zostanú v bytoch po jednom (výnimočne po 

dvoch). V danom priestore karantény/izolácie budú vyčlenené byty, ktoré sú voľné na ubytovanie 

zamestnancov DSS a ZpS Rača zabezpečujúcich starostlivosť o prijímateľov v karanténe/ izolácií. 

Všetky voľné byty v obidvoch budovách Pri vinohradoch budú určené na ubytovanie zamestnancov 



DSS a ZpS Rača, ktorí zabezpečujú starostlivosť o prijímateľov v karanténe/izolácií. Podľa počtu 

prijímateľov v karanténe/izolácií určí vedúca sociálno-zdravotného oddelenia na návrh vedúcej úseku 

ZpS Pri vinohradoch, počet zamestnancov potrebných na starostlivosť o prijímateľov 

v karanténe/izolácií. Podľa počtu potrebných zamestnancov, riaditeľ určí počet voľných bytov kde 

budú dočasne ubytovaní zamestnanci v karanténe.  

Uvedené byty pre zamestnancov budú vybavené základným nábytkom – dve postele, skriňa, stôl, 

stoličky a iné. Vybavenie bytov zabezpečí účtovník majetku v spolupráci s prevádzkovým úsekom.  

 Postupy podľa bodov 5), 6), 7), 8), 11)sa použije obdobne ako v budove na Podbrezovskej ul. Akurát 

dovoz stravy pre prijímateľov v karanténe/izolácií bude realizovaný v jednorazových boxoch  ku 

dverám prijímateľa v karanténe/izolácií. Po konzumácií jedla použité jednorazové boxy sa uložia do 

igelitového vreca a následne do mobilného kontanjera. Mobilný kontajner poverený zamestnanec 

odvedie ku veľkokapacitnému kontajneru kde sa odpad uloží.   

  

c) postup uvedený pod bodom 9) pre budovu na Podbrezovskej ul. – manipulácia s telami zomrelých 

bude zabezpečený tak, že zomrelí budú po obhliadnutí lekárom ponechaní v byte až do príchodu 

pohrebnej služby. Po odvezení zomrelého bude byt vydezinfikovaný.   

 

III. Karanténa celého zariadenia 

1.Do práce v karanténe nastúpia zamestnanci určení riaditeľom zariadenia na návrh príslušných 

vedúcich oddelení/úsekov podľa zoznamu zamestnancov a podľa  časti krízového plánu I. bodu č. 1. 

Zoznam zamestnancov tvorí prílohu č. 1 tohto plánu. 

2.Nástup zamestnancov do práce sa uskutoční podľa časti Krízového plánu č. I bod č. 2 a určenie 

nevyhnutných úkonov sa zabezpečí podľa časti č. I. bodu č. 3. 

3.Priestory pre ubytovanie prijímateľov s potvrdeným ochorením na COVID 19 budú vyčlenené 

v spoločenskej sále a v priľahlých priestoroch podľa časti I. bodu 5 tohto plánu.  

Ostatní prijímatelia zostanú v pôvodných izbách a bytoch s tým, že niektorí prijímatelia budú 

presťahovaní do dvojposteľových izieb v budove na Podbrezovskej ul. podľa časti I. bodu 4 tohto 

plánu.  

4.Priestory na odpočinok a ubytovanie zamestnancov budú zabezpečené v uvoľnených izbách a iných 

priestoroch na jednotlivých úsekoch budovy na Podbrezovskej ul. podľa časti I. bodov 4 , 5  tohto 

plánu a vo voľných bytoch v ZpS Pri vinohradoch. Odborný referent vedie zoznam voľných bytov 

s určením ich čísla a lokalizácie.  

5.Postupy uvedené v časti I. v bodoch 6 až 11 a v časti I. tohto plánu sa použijú obdobne i v prípade 

karantény celého zariadenia. Poskytovanie nevyhnutných sociálnych služieb podľa časti I. bodu č. 3 

pre prijímateľov sa bude vykonávať v nevyhnutnom rozsahu , tak aby boli uspokojené potreby 

prijímateľov a bola zabezpečená ochrana ich zdravia a života.    



6) Pre potreby riadenia procesov počas karantény zariadenia a počas núdzového stavu je ustanovený 

krízový tím.  

 

 

                                                                                                                  Ján Kmeť 

                                                                                                       riaditeľ  DSS a ZpS Rača 

V Bratislave 6. 4. 2020. 

 

 


