
Zariadenie opatrovatel'skej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o., Hlavná 129,
900 65 Záhorská Ves

KRÍZOVÝ PLÁN



Čl.1

CIEĽ

Cieľom je zabezpečiť postup pre všetkých zamestnancov zariadenia, ked' sa zistí podozrenie
nákazy u prijímateľa sociálnej služby (PSS) a určit' postup pri mimoriadnej situácií.

Ciel'ová skupina: zamestnanci ZOS JESEŇ ŽIVOTA p.o. a PSS.

Čl. II 

PRIEBEH ČINNOSTÍ

1. 1. krok - Zabezpečenie miestnosti:

Ako izolačná miestnosť pri podozrení na koronavírus COVID-19 pre PSS sa určí spoločenská
miestnosť. V takejto situácií sa bude musieť reorganizovať rozloženie PSS, nakoľko sa
použijú postele z izby Č. 3.

Zabezpečia sa všetky potrebné pomôcky

Pred dvere sa umiestni uzatvárateľná nádoba na odpad s vreckom a nádoba s dezinfekčnou
tekutinou.

Všetky pracovné pomôcky a prostredie bude pravidelne dezinfikované.

V prípade podozrenia na koronovírus COVID-19 bude informovaná obvodná lekárka, a na jej
odporučenie RÚVZ v Bratislave Č.t. 0917426075, ktorý by mal dodat' potrebné pomôcky. (
rúška, jednorazové rukavice, overal, ochranné okuliare).

Dokumentáciupripraví riaditeľka ZOS.

- na viditeľné miesto na nástenke umiestnim Č. t. RÚVZ

- miestnosť z infikovaným PSS bude označená.

2. Ak PSS nahlási, že sa necíti dobre, má bolesti kíbov a svalov, sťažené dýchanie, má prejavy
nádchy a suchý kašeľ, zamestnanec okamžite odmeria PSS teplotu ak je zvýšená, okamžite
telefonicky oznámi tento stav obvodnej lekárke a postupuje podľa pokynov lekárky. Ak
lekárka nariadi karanténu, zamestnanec vykoná opatrenie podľa jej pokynov a zabezpečí
izolačnú miestnosť (spoločenská miestnost').

Oznámenie o karanténe zamestnanecneodkladne informuje riaditeľku ZOS.

- následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti a o zahájení karantény, a následne informuje
buď ústne alebo telefonicky všetkých zamestnancov zariadenia v prebiehajúcej a následnej
službe,
- na dvere miestnosti pripevní na viditeľné miesto
V KARANTÉNE"

oznam "MIESTNOSŤ



3. 2. krok - vstup a komunikácia zamestnanca s PSS v karantén:

- zamestnanec vstupuje do miestnosti len v ochrannom overale, s ochrannými
rukavicami, okuliarmi, rúškom

- dôkladne poučí PSS o správaní sa počas domácej izolácií,

zamestnanec dôkladne vetrá miestnosť, dôkladne dezinfikuje a čistí predmety
pomocou dezinfekčných prostriedkov,

- podľa inštrukcií obvodnej lekárky podáva lieky a sleduje základné životné funkcie,

- podáva lieky na tlmenie horúčky,

- zabezpečuje stravu a prípadne pomáha pri jej príjme, podáva teplé nápoje,

- dôkladne zaznamenáva príznaky ochorenia a použitie liekov,

- denne kontroluje aj vlastnú telesnú teplotu,

- povzbudzuje PSS k spolupráci a dodržiavaniu odporúčaných opatrení.

OPUSTENIE MIESTNOSTI len v ochranných pomôckach.

VYZLEČENIE OCHRANNÝCH POMOCOK treba nasledovne:

a) Ochranný overal
b) Ochranné okuliare,
c) Ochranné rúško,
d) Jednorazové rukavice.

- overal, rúško a rukavice vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým vreckom,

- okuliare ponoriť do dezinfekčného roztoku, potom umyť pod tečúcou teplou vodou. Ak je rúško
bavlnené ponoriť ho do dezinfekčného roztoku, vyprať a vyžehliť.

4. 3. krok - ak sa zhorší zdravotný stav počas domácej izolácie, zamestnanec zavolá RÚVZ ,
alebo obvodnej lekárke a postupuje podľa jej inštrukcií. Koordináciu sledovania PSS, vrátane
vstupných a kontrolných odberov na diagnostiku COVID- 19 v domácom prostredí usmerňuje
príslušný RÚVZ. Podľa inštrukcie RÚVZ je možné ošetrenie v domácom prostredí alebo
koordinovaný transport prostredníctvom KOS ZZS (kontaktné operačné centrum záchrannej
zdravotnej služby) na príslušné miesto určené na vyšetrenie podozrivých prípadov.

Dohľad nad kontaktmi sa má vykonávať u osôb, ktoré boli vystavené náhodnému kontaktu, nízkej
úrovne vystavenia podozrivým osobám alebo potvrdeným pacientom na prítomnosť vírusu t.j. pri
vykonávaní každodenných činností treba kontrolovať všetky potencionálne príznaky. Podrobnosti sú
uvedené v usmernení Hlavného hygienika SR u takýchto kontaktov je potrebné vypísať formulár
kontaktov a hlásiť na RÚVZ.

Zamestnanec po potvrdení koronavírusu COVID-19 u PSS

- vyžiari germicídnym žiari čom v ochranných okuliaroch, v rúšku, ochranných rukaviciach
a ochrannom overale miestnosť, kde bol umiestnený PSS,

- vykoná dezinfekciu celej miestnosti

Oznámiť RÚVZ všetky osoby, ktoré boli v kontakte s PSS na príslušnom formulári.



5. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe

- určenie miestností, kde budú môcť oddychovať zamestnanci, ktorí pracujú s PSS v karanténe,

- vybavenie miestností podľa potreby a možností zariadenia.

6. Zaistenie stravy - formou donášky,

7. Zaistenie komunikácie s okolím - telefonicky, formou sociálnych sietí a pod.

8. Podklady a dokumenty:

- informácie na www.ľUvz.sk

9. Formuláre:

Záznam o mimoriadnej situácií.



Formulár o mimoriadnej situácií

ZÁZNAM O MIMORIADNEJ SITUÁCIÍ

Poradové číslo záznamu:

Identifikačné údaje PSS

Priezvisko Meno

Dátum narodenia Titul

Dátum príhody: čas:
Krátky popis situácie: Fyziologické funkcie a stav vedomia:

Použité opatrenia: Následky:

Ktoré osoby boli informované/kontaktované:

Všeobecný lekár:

Rýchla zdravotná služba:

RÚVZ:

Iná odborná pomoc:
Dátum Cas

Vedenie zariadenia

Rodinný príslušníci

Meno Funkcia Dátum Podpis

1
2

3

4 




