
    Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 

 
Interný predpis č. 01/2020 

 

Opatrenia na zaistenie prevencie šírenia infekcie COVID – 19 (koronavírus) pri výkone 

sociálnych služieb 

 

 
I. Opatrenia pri výkone pobytových služieb (ZOS, ZPS)  
1. Zabezpečiť dennú dezinfekciu (mokrú) pri striedaní dezinfekčných prostriedkov 

všetkých podlahových plôch, kľučiek, zábradlí, výťahu  
T: stále do odvolania 
Z: Ing. Chlupka  
 
2. Zabezpečiť prezliekanie všetkých zamestnancov do pracovného odevu, ktorý ostane 

v priestoroch budovy aj po vyzlečení. Pranie pracovných odevov zabezpečiť 
v zariadení (dodávateľsky). 

T: stále do odvolania 
Z: zamestnanci zodpovední za úseky 
 
3. Zabezpečiť dostatok pracovných pomôcok (rúška, rukavice), dezinfekčných 

prostriedkov, náradia 
T: stále do odvolania  
Z: Ing. Chlupka 
 
4. Na likvidáciu inkontinentného materiálu, papierových vreckoviek, papierových 

utierok, vlhčených utierok používať vrecia vložené do kontajnerov 
T: stále do odvolania 
Z: Ing. Chlupka, Mgr. Oštromová 
 
5. Vykonávať pravidelné umývanie rúk, pravidelné vetranie pracovných priestorov, izieb 

klientov, spoločných priestorov  
T: stále do odvolania 
Z: všetci zamestnanci 
 
6. Pripraviť izolačnú miestnosť (dezinfekcia, germicíd, posteľ, príslušenstvo)  
T: ihneď 
Z: Mgr. Oštromová 
 
7. Dodržiavať zákaz návštev klientov v zariadení, výkon pedikúry, kaderníckych 

a holičských služieb, výkon bohoslužieb. Pohyb klientov umožniť iba vo vnútornom 
areáli zariadenia (fajčenie, prechádzky) 

T: stále do odvolania 
Z: všetci zamestnanci, vrátnici, soc. pracovník, hlavná sestra 
 
8. V prípade podozrenia na infekciu u klienta alebo zamestnanca vykonať hlásenia 

v súlade s usmerneniami Krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR 
a postupovať podľa ich pokynov. 

T: stále do odvolania 



Z: riaditeľka, hlavná sestra, soc. pracovník, zamestnanci 
 
9. Pohyb zamestnancov po budove zariadenia, ktorí nevykonávajú prácu priamo 

s klientmi, obmedziť na minimum  
T: stále do odvolania 
Z: v texte 
 
10. Vykonávané opatrenia  citlivo a trpezlivo vysvetľovať  klientom, poprosiť ich 

o spoluprácu (v rámci možností), podporovať u nich záujem o sledovanie vývoja 
v danej oblasti prostredníctvom TV, rozhlasu 

T. stále do odvolania   
Z: soc. pracovník, pracovníci zdravotného úseku, zamestnanci  
 
II. Opatrenia pri výkone terénnej opatrovateľskej služby 
1. Vysvetliť klientom opatrovateľskej služby zmysel preventívnych opatrení s cieľom 

upozorniť ich na nebezpečenstvo nákazy (zdržiavanie sa v domácnosti, zamedziť 
návštevám, dodržiavať hygienické a dezinfekčné pravidlá) 

      T: ihneď a stále 
      Z: opatrovateľky v teréne 
 

2. Výkon služby obmedziť na úkony v domácnosti občanov, nezabezpečovať sprievod do 
kaderníctva, pedikúry, na spoločenské a kultúrne podujatia 

T: stále do odvolania 
Z: opatrovateľky v teréne 
 
3. Vykonávať pravidelné umývanie rúk, pravidelné vetranie izieb klientov, dezinfekciu 

priestorov, v ktorých sa vykonáva opatrovateľská služba, používať OOPP 
T: stále do odvolania  
Z: opatrovateľky v teréne 
 
4. V prípade podozrenia na infekciu u klienta alebo zamestnanca vykonať hlásenia 

v súlade s usmerneniami Krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR 
a postupovať podľa ich pokynov. Ďalší postup konzultovať so zamestnávateľom 
(riaditeľka, soc. pracovník) 

T: stále do odvolania 
Z: opatrovateľky v teréne 
 
III. Opatrenia pri výkone ambulantnej sociálnej služby (jedáleň) 
1. Odvoz obedov a výmenu obedárov vykonávať pred dverami bytov klientov  
T: stále do odvolania 
Z: vedúca kuchyne, vodič 
 
2. Výdaj obedov v obedároch počas sobôt, nedieľ, sviatkov vykonávať pred vchodom do 

zariadenia  
T: stále do odvolania 
Z: ved. kuchyne, službukonajúci kuchár, vrátnik 
 
3. Denne vykonávať dezinfekciu vozidla prevážajúceho stravu 
T: stále do odvolania 
Z: vodič  



 
IV. Všeobecné zásady pri výkone preventívnych opatrení 
1. Striktne dodržiavať pokyny Krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva, 

nadriadených. Pri práci s klientmi nepodliehať panike, nešíriť dezinformácie, 
nevyvolávať nepokoj. Snažiť sa vykonávať svoju prácu maximálne zodpovedne, 
profesionálne a s empatiou. Prípadné problémy riešiť s chladnou hlavou, konzultovať 
s ostatnými kolegami možnosti ich riešenia 

T: stále do odvolania 
Z: všetci zamestnanci 
 
2. V prípade nariadenej karantény pri výskyte infekcie u klienta, zamestnanca, prípadne 

ich príbuzných zriadiť krízový štáb zariadenia a postupovať podľa striktných pokynov 
príslušných úradov a vlastných interných predpisov 

T:  v texte 
T: riaditeľka n.o.     

 
  
     

 
 
 
Fiľakovo 10.03.2020 
                                                                                                      Ing. Mária Veliká 
                                                                                                        riaditeľka n.o. 
   


