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                                      PLÁN PREVENTÍNYCH OPATRENÍ 
 
 
1. Vyhlásenie karantény. Zariadenie uzatvoriť pred vstupom verejnosti do objektu. Vstup je 
povolený iba pre zložky RZP, RLP, ktoré sú vybavené ochrannými prostriedkami, rúškami, 
rukavicami. Zariadenie  uzatvorené do ukončenia karantény. Informácia o zákaze návštev 
zverejnená na bráne pri vstupe do ZPS, na webovej stránke  ZPS a zriaďovateľa.   
2. Informovanie rodinných príslušníkov a blízke osoby prijímateľov sociálnej služby o zákaze 
návštev seniorov, o spôsobe kontaktu a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby                         
za príslušný kalendárny mesiac.  
3. Operatívne, pravidelné oboznamovanie a poučenie zamestnancov s pokynmi RÚVZ 
a všeobecnými zásadami zamedzujúcimi šíreniu respiračných vírusov: 
→ pokyny RÚVZ ako znížiť riziko infekcie koronavírusom, 
→ povinnosť bezodkladne oznamovať zamestnávateľovi kontakt s osobou s pozitívnou 
cestovateľskou anamnézou,   
→ epidemiologické postupy  a odporúčania pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia, 
→ opatrenia primátora mesta,  
→ verejné vyhlášky ÚVZ z 06.03. a 09.03.2020, 
→ poučenie o správnom používaní ochranných prostriedkov a bezpečnej manipulácii s nimi,  
→ záväzné nariadenie k dodržiavaniu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu  
v zariadení.  
4. Operatívne nariadenie intenzívneho a pravidelného výkonu dezinfekcie povrchov a podláh 
v celom objekte zariadenia, pravidelné vetranie vnútorných priestorov.  
5. Nariadenie používať rúška a rukavice v objekte zariadenia všetkým zamestnancom zariadenia.  
6. Používanie germicídneho žiariča denne vo všetkých priestoroch zariadenia.  
7. Sprostredkovanie informácií prijímateľom sociálnej služby o zákaze návštev a odporúčaní 
neopúšťať zariadenie s dôrazom na zníženie paniky. Obmedzenie sociálnych kontaktov s inými 
osobami kompenzovať zvýšenou  pozornosťou a empatiou zo strany zamestnancov zariadenia. 
8. Meranie telesnej teploty u prijímateľov sociálnej služby dvakrát denne. Zvýšenie vitamínovej 
zložky v podávanej strave prijímateľom sociálnej služby a nápojov podporujúcich imunitný systém 
na dennej báze.   
9. Konzultácie s ošetrujúcimi lekármi seniorov za účelom zmeny termínov plánovaných vyšetrení  
a kontrol v zdravotníckom zariadení  a zabezpečení liekov pre prijímateľov sociálnej služby. Akútne 
stavy riešiť prostredníctvom tiesňovej linky.  
10. Kontrola stavu zásob dezinfekčných prostriedkov, zásob zdravotníckych a ochranných pomôcok. 
Zabezpečenie nákupu týchto prostriedkov a doplnenie skladových zásob.  
11. Monitorovanie situácie, informovanie zamestnancov s postupom pri podozrení na vírusové 
ochorenie v súlade s pokynmi Sociálnej poisťovne a povinnosťou zamestnávateľa predchádzať 
rizikám z hľadiska ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. 
12. Spracovanie postupu pri podozrení na ochorenie Covid-19 pre prijímateľov sociálnej služby  
a pre zamestnancov zariadenia.  
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