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I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Účel vydania Krízového plánu 
 

1.1.1 Účelom tohto Krízového plánu je systémovo upraviť postup pracovníkov krízového 

tímu a zamestnancov zariadenia pri riešení prevencie nákazy a šírenia COVID-19 

v neziskovej organizácii Domovina a pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych 

služieb, pozitívnych na COVID-19. 

 

Poskytovateľ sociálnej služby aj v čase krízových situácií vytvára podmienky 

k podpore a dodržiavaniu základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnych 

služieb, ako aj personálu poskytovateľa. 

 

1.1.2 Krízový plán sa zameriava na: 

 
 

- dodržiavanie účinných preventívnych opatrení,  

- prístup, zodpovedné a odborné správanie sa zamestnancov, 

- informovanosť zamestnancov, prijímateľov a ich rodinných príslušníkov, žiadateľov 

o poskytovanie sociálnej služby, čakateľov na sociálnu službu (v súlade s „Evidenciou 

čakateľov“) a verejnosti, 

- stanovenie postupov pri návrate prijímateľa do zariadenia po hospitalizácii 

v zdravotníckom zariadení, 

- stanovenie postupov pri návrate prijímateľa do zariadenia po absolvovaní vyšetrenia 

v zdravotníckych zariadeniach a odborných ambulanciách 

- prípravu a úpravu interných priestorov zariadenia v prípade výskytu COVID-19 

u prijímateľa, 

- umiestnenie infikovaného prijímateľa do vopred pripravených priestorov, 

- zabezpečenie priamej starostlivosti o infikovaného prijímateľa, 

- zabezpečenie dezinfekcie priestorov a ochranných prostriedkov. 

 

1.2 Základné informácie 
 

1.2.1 COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol 

identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v 

čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch 

vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta.  

 

1.2.2 Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, 

ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez 

kontaminované predmety. Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj 

dlhší. 

 

1.2.3 Príznaky ochorenia: horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť 
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hlavy, únava, malátnosť. 

 

1.2.4 Rizikové skupiny: seniori, pacienti s chronickým ochorením, osoby s oslabeným 

imunitným systémom. 

 

 

1.3 Platné predpisy, súvisiace s Krízovým plánom 
 

1)   Usmernenia MPSVaR SR 

2)   Usmernenia Hlavného hygienika SR 

3)   Usmernenia RÚVZ Spišská Nová Ves 

4)   Usmernenia Ústredného krízového štábu SR 

5)   Usmernenia Krízového štábu KSK 

6)   Pokyny KSK 

7)   Bežné odporúčania pre verejnosť 

8)   Príkazy štatutárneho zástupcu Domovina, n. o. 

9)   Interné záznamy o preventívnych opatreniach proti šíreniu Koronavírusu 

10)   Hygienicko-epidemiologický režim v platnom znení 

 

 

II. 

KRÍZOVÝ PLÁN ZAMERANÝ NA  PREVENCIU ŠÍRENIA COVID-19  

V ZARIADENÍ 

 

2.1 Krízový tím 
 

2.1.1 Štatutárny zástupca zariadenia menuje krízový tím, ktorého členovia sú vedúci 

zamestnanci a zdravotná sestra.  (dôležité telefónne čísla v prílohe č. 1) 

 

2.1.2 Štatutárny zástupca zariadenia zvoláva pravidelné stretnutia krízového tímu spravidla 

raz týždenne alebo podľa potreby, na ktorých sa operatívne prijímajú postupy na zabránenie 

nákazy a šírenia COVID 19 a vyhodnocujú sa prijaté opatrenia.  

 

2.1.3 Krízový tím zabezpečuje dovoz dezinfekčných prostriedkov, zhotovovanie ochranných 

pomôcok a zabezpečovanie materiálu na ich zhotovenie, prípravu priestorov, sťahovanie 

prijímateľov, zabraňuje šíreniu paniky a šíreniu dezinformácií v zariadení. 

 

2.1.4 Štatutárny zástupca zariadenia a členovia krízového tímu vykonávajú denný monitoring 

vývoja situácie v SR, sledujú pokyny, nariadenia, odporúčania Úradu verejného 

zdravotníctva, MZ, MPSVaR, hlavného hygienika SR a krízového štábu KSK. Na základe 

získaných informácií postupne prijímajú preventívne opatrenia. 

 

2.2 Opatrenia vzťahujúce sa na prijímateľov 
 

2.2.1 Do odvolania platí zákaz návštev prijímateľov a zamestnancov v zariadení. Do 
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zariadenia vstupujú iba dodávatelia, o každom vstupe je vedená evidencia a opravári 

vykonávajúci nevyhnutné opravy. Všetci uvedení návštevníci do zariadenia vstupujú výlučne 

v ochrannom rúšku a v rukaviciach. Výnimku návštevy môžu dostať iba rodinní 

príslušníci prijímateľa, ktorý je v terminálnom štádiu ochorenia, za dodržania preventívnych 

opatrení. 

 

2.2.2 Do odvolania platí zákaz vychádzania prijímateľov mimo areálu zariadenia. Zákaz sa 

nevzťahuje na situácie, v ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života prijímateľa, nevyhnutné 

odborné lekárske vyšetrenia  a hospitalizáciu v zdravotníckych zariadeniach. Po návrate zo 

zdravotníckeho zariadenia musí byť prijímateľ umiestnený po dobu 14-tich dní v izolačnej 

izbe. Izba prijímateľa sa označí piktogramom, z dôvodu zabránenia šírenia paniky 

medzi prijímateľmi. S prijímateľom sa pracuje ako s infekčným, za dodržiavania hygienicko- 

-epidemiologického režimu. 

 

2.2.3 Do odvolania platí zákaz organizovania terapií, spoločenských, kultúrnych a športových  

podujatí. Prijímatelia sa môžu stretávať v malých skupinách, v spoločenských priestoroch 

alebo v denných miestnostiach. 

 

2.2.4 Do odvolania platí zákaz prijímania nových prijímateľov. 

 

2.2.5 Do odvolania zabezpečujú nákupy pre prijímateľov zamestnanci zariadenia. 

 

2.2.6 Prijímateľom sa pravidelne, denne meria telesná teplota v ranných a popoludňajších 

hodinách, z každého merania sa vedú záznamy.  

 

2.2.7 Prijímateľom odporúčame, aby každú zmenu zdravotného stavu hlásili 

službukonajúcim opatrovateľkám. 

 

2.2.8 Prijímateľom odporúčame pohyb na čerstvom vzduchu, najmä v prípade slnečného 

počasia, taktiež pravidelnú dezinfekciu rúk a dôsledné umývanie rúk. 

 

2.2.9 Prijímateľom je umožnené, na ich požiadanie, bezplatne kontaktovať telefonicky svojich 

rodinných príslušníkov a známych.  

 

2.2.10 Prijímatelia sú pravidelne informovaní o situácii v zariadení, taktiež sú monitorované 

ich potreby a spokojnosť.  

 

2.3 Opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov 
 

2.3.1 Zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere chrániť svoje zdravie, aby 

neohrozovali seba, ostatných zamestnancov a prijímateľov. 

 

2.3.2 Zamestnancom po príchode do zariadenia zdravotná sestra a sociálno-zdravotný 

pracovník meria telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom. V prípade zistenia zvýšenej 
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teploty nad 37,5 ° C zamestnanec nesmie odísť na svoje pracovisko. Súčasne, ešte pred 

vstupom na pracovisko zabezpečia zdravotná sestra a sociálno-zdravotný pracovník 

dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu.  

 

2.3.3 Zamestnanci sú povinní používať dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu, ktoré sú 

umiestnené v nočnej miestnosti, v šatni zamestnancov, v denných miestnostiach prijímateľov, 

v budove HSO (chodba).  

 

2.3.4 Zamestnanci musia dodržiavať nosenie ochranných rúšok (každému zamestnancovi 

boli pridelené minimálne dve ochranné rúška), starostlivosť o rúška si zamestnanci 

zabezpečujú sami.  

 

2.3.5 Zamestnanci, ak je to možné, dodržiavajú predpísaný minimálne 1 m odstup od 

ostatných zamestnancov, tiež zamedzujú stretu väčšieho počtu osôb 

v uzavretej miestnosti a dodržiavajú určené štandardy. 

 

2.3.6 Zamestnancom je umožnené, pokiaľ to dovoľuje pracovné zaradenie, vykonávať prácu 

v domácom prostredí. 

 

2.3.7 Poskytovateľ sociálnych služieb pravidelne zisťuje, či zamestnanci neboli v kontakte 

s rizikovými osobami, vrátane ich rodinných príslušníkov. V prípade kontaktu musia ostať v 

nariadenej karanténe počas 14-tich dní v domácom prostredí. O tejto skutočnosti sú povinní 

informovať priameho nadriadeného. 

 

2.3.8 Štatutárny zástupca pravidelne oboznamuje zamestnancov s aktuálnou 

epidemiologickou situáciou a prijatými opatreniami, formou oznamov na informačnej tabuli 

v budove HSO a formou sms správy. 

 

2.3.9 Štatutárny zástupca pravidelne, najmenej raz týždenne, zvoláva členov krízového štábu. 

 

2.3.10 Zamestnancom je umožnené čerpanie dovoleniek, avšak sú upovedomení o možnosti 

jej zrušenia.  

 

2.3.11 Kumulovanie funkcií zamestnancov - opatrovateľské úkony budú, v prípade potreby, 

vykonávať aj zdravotná sestra, sociálno-zdravotný pracovník, inštruktori sociálnej 

rehabilitácie, nápomocný pri vykonávaní týchto úkonov bude aj sociálny pracovník a 

fyzioterapeuti,  pracovníci stravovacej prevádzky a technického úseku, administratívni 

pracovníci, teda aj neodborní zamestnanci. Neodborní zamestnanci budú samostatne 

vykonávať menej náročné opatrovateľské úkony ako napr. pomoc pri kúpaní, utieraní 

prijímateľov po kúpaní, podávaní stravy, zbieraní riadu a pod. Zdravotná sestra, sociálno-

zdravotný pracovník a opatrovatelia budú poskytovať starostlivosť najmä ťažko chorým 

prijímateľom. Fyzioterapeuti sa v rámci úkonov sústredia najmä na nácvik chôdze, 

zabezpečovanie pohybu imobilných prijímateľov na čerstvom vzduchu.  
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2.3.12 V zariadení sa budú vykonávať iba nevyhnuté opravy. Podávanie stravy bude 

upravené, v súlade s vypracovaným jedálnym lístkom vedúcej stravovacej prevádzky. Vedúca 

stravovacej prevádzky bude zabezpečovať nákupy pre prijímateľov (veci dennej potreby 

a spotreby) a bude mať vytvorené zásoby potravín najmenej na jeden týždeň.  

 

2.3.13 Vytvorenie ,,rezervy zamestnancov“ - úpravou pracovného času, napríklad zrušenie 8- 

- hodinového pracovného času u administratívnych pracovníkov, zavedenie 

minimálne 24-hodinových pracovných zmien. Starostlivosť o infekčných prijímateľov budú 

zabezpečovať dva tímy (zdravotná sestra a opatrovateľ a sociálno-zdravotný pracovník 

a opatrovateľ).  

 

2.4 Všeobecné opatrenia 
 

2.4.1 V zariadení je nariadená zvýšená dezinfekcia prostredia a rúk, a to dostupnými 

dezinfekčnými prostriedkami a germicídnym žiaričom. Prevádza sa 

denná dezinfekcia kľučiek na všetkých dverách zariadenia, madlách a vypínačoch. 

 

2.4.2 Na vybavovanie úradných záležitostí sa používa len jedno auto, ktoré sa denne 

dezinfikuje. V aute je k dispozícii dezinfekčný prípravok (dezinfekcia rúk). 

 

2.4.3 Do odvolania platí odporúčanie nepreberania nákupov od rodinných príslušníkov, 

s výnimkou preberania zdravotných pomôcok, liekov, finančnej hotovosti 

s odporúčaním zasielania peňazí šekovou poukážkou: Odporúčanie sa vzťahuje aj na 

preberanie balíčkov pre prijímateľov i zamestnancov doručovaných kuriérmi. 

 

2.4.4 Kontakt na lekárku, zabezpečujúcu zdravotnú starostlivosť v zariadení, RÚVZ Košice, 

telefonický kontakt na členov krízového štábu a štatutárneho zástupcu zariadenia je  

zverejnený na informačnej tabuli v budove HSO.  

 

2.4.5 Informácie pracovníkom RÚVZ Košice, Krízového štábu Úradu Košického 

samosprávneho kraja podáva štatutárny zástupca zariadenia, prípadne ním poverený 

zamestnanec. 

 

2.4.6 Rodinní príslušníci majú na webovom sídle zariadenia a na informačnom liste, 

umiestnenom na bráne zariadenia uvedené telefónne čísla, na ktorých im môžu byť 

poskytnuté informácie o prijímateľoch. Súčasne sú príbuzní prijímateľov pravidelne 

oboznamovaní o aktuálnej situácii v zariadení, v súvislosti s prijatými opatreniami, formou 

sms správy (informácie podáva vedúca sociálno-opatrovateľského úseku, prípadne sociálno-

výchovný pracovník). 

 

2.4.7 Informácie o príprave zariadenia, v prípade výskytu COVID 19, podáva štatutárny 

zástupca alebo ňou poverený zamestnanec. Informácie sú podané všeobecne, v zmysle 

pripravených priestorov, dezinfekcie, ochranných pomôcok, personálnom zabezpečení, 
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pravidelnej komunikácie s RÚVZ Košice a krízovým štábom Úradu Košického 

samosprávneho kraja, s cieľom zamedzenia šírenia paniky. 

 

2.4.8 Komunikáciu s médiami vedie štatutárny zástupca zariadenia, v jeho neprítomnosti ním 

poverený zamestnanec. 

 

2.5 Príprava priestorov a personálne zabezpečenie  

 

2.5.1 Príprava priestorov pre prípadných infikovaných prijímateľov – izolačné miestnosti 

v priestoroch kaštieľa (izba č. 59 a č. 60), s možnosťou izolácie maximálne 10 prijímateľov. 

Izolačné miestnosti budú označené nápisom NEVSTUPOVAŤ – INFEKČNÉ PROSTREDIE. 

Každá izolačná miestnosť má vlastné WC a kúpeľňu. Pred vstupom do priestorov izolačnej 

miestnosti bude nádoba s dezinfekčným prípravkom. Do priestorov môže vstúpiť len 

zamestnanec v ochrannom celotelovom odeve, s ochranným rúškom, s ochranným štítom 

a ochrannými rukavicami.  

 

2.5.2 Príprava priestorov pre prípadných infikovaných prijímateľov – ubytovacie 

priestory prijímateľov zdravotného úseku v priestoroch kaštieľa (izby č. 2, 9, 10, 11, 13, 14, 

21, 22 a 23), v prípade izolácie väčšieho počtu prijímateľov. Každá izba bude označená 

nápisom  NEVSTUPOVAŤ – INFEKČNÉ PROSTREDIE. V uvedenej časti kaštieľa sú dve 

kúpeľne a WC pre infikovaných prijímateľov. Taktiež bude pripravená miestnosť na 

prespávanie zamestnancov (izba č. 12), ktorí budú zabezpečovať starostlivosť o infikovaných 

prijímateľov, WC pre zamestnancov a kúpeľňa (miestnosť č. 24).    

 

2.5.2.1 Prijímatelia, ktorí v súčasnosti obývajú izby, určené pre infekčné prostredie, budú 

premiestnení do ubytovacích priestorov prijímateľov výchovného úseku.  

 

2.5.2.2 Prijímateľov zbalia a premiestnia opatrovatelia, v časovom rozpätí 1 hodiny, s 

potrebnými osobnými vecami, hygienickými potrebami a posteľnou bielizňou.  

 

2.5.2.3 O prítomnosti podozrivého prijímateľa budeme informovať všeobecnú lekárku, 

o prítomnosti infikovaného prijímateľa budeme informovať RÚVZ Košice (v prípade 

ťažkého priebehu, prípadne odporúčania lekárky so žiadosťou o hospitalizáciu prijímateľa), 

taktiež krízový štáb Úradu Košického samosprávneho kraja a riadiť sa ich pokynmi. Do 

času pokiaľ tieto pokyny dostaneme budeme pracovať v súlade s internými 

postupmi a štandardami zariadenia. 

 

2.5.2.4 Starostlivosť o prijímateľov bude zabezpečovaná zavedením minimálne 24-

hodinových zmien počas celého týždňa. Na starostlivosť o infekčných prijímateľov sú 

pripravené dva tímy zamestnancov, v zložení sestra a opatrovatelia a sociálno-zdravotný 

pracovník a opatrovatelia. 

 

2.5.2.5 Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov v karanténe lôžka s perinami, 
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vankúšom a obliečkami (prípadne matrace, karimatky a deky). Zamestnávateľ zabezpečí 

zamestnancom stravovanie a pitný režim, pranie osobných vecí. 

 

2.5.2.6 V prípade nedostatku zamestnancov budú požiadaní o výpomoc bývalí  

zamestnanci – dôchodcovia, kde nie je potrebný adaptačný proces zamestnanca. 

 

2.5.2.7 Stravovanie je zabezpečené vlastnou stravovacou prevádzkou. Prijímateľom 

v karanténe bude podávaná strava na izolačnej izbe v prepravných jednorazových boxoch 

personálom vybaveným osobnými ochrannými pomôckami.  

Sklad potravín je priebežne dopĺňaný a sú zabezpečené primerané rezervy. 

Celodenná strava je zabezpečená aj všetkým zamestnancom, ktorí budú v zariadení v čase 

karantény.  

Návrh jedálnička: Príloha č. 2 

V prípade výpadku kuchyne bude strava zabezpečená externou dodávateľskou firmou. 

 

2.5.2.8 Zdravotná sestra a sociálno-zdravotný pracovník budú pravidelne sledovať zásoby 

zdravotníckeho materiálu. Taktiež budú zabezpečovať postupné dopĺňanie 

ochranných pomôcok a to: rúšok (jednorazové a bavlnené), respirátorov s vymeniteľným 

filtrom, jednorazových celotelových oblekov, jednorazových štítov, ochranných 

okuliarov a jednorazových rukavíc.  

 

2.5.2.9 Zdravotná sestra a sociálno-zdravotný pracovník zabezpečia dostatok uzatvárateľných 

plastových nádob alebo vriec. 

 

 

Čl. III. 

POSTUP PRÁCE PRACOVNÍKOV PRI STAROSTLIVOSTI O PRIJÍMATEĽOV 

POZITÍVNYCH NA  COVID-19 

 

3.1 Ak opatrovateľ zistí, že prijímateľ má teplotu, sťažené dýchanie, 

bolesti, kašeľ, bezodkladne telefonicky tento stav ohlási zdravotnej sestre na telefónne číslo 

0903 608 246 a ďalej postupuje podľa jej inštrukcií. 

 

3.2 Opatrovateľ podozrivého prijímateľa okamžite izoluje do pripravenej miestnosti – 

izolačná miestnosť (izba č. 59) v priestoroch kaštieľa. 

 

3.3 Opatrovateľ podozrivému prijímateľovi zbalí a do pripravených priestorov donesie 

najnutnejšie veci – šatstvo, hygienické potreby, lieky. 

 

3.4 Zamestnanec - opatrovateľ vhodne upraví izbu ( úprava izby má zodpovedať potrebám 

prijímateľa a ošetrujúceho personálu, ktorým je zdravotná sestra, prípadne sociálno-zdravotný 

pracovník a opatrovateľ. Zamestnanec - opatrovateľ pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť. 

Izolačná miestnosť bude označená nápisom  NEVSTUPOVAŤ – INFEKČNÉ PROSTREDIE. 
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3.5 Zamestnanec do miestnosti vstupuje už iba v ochranných prostriedkoch, ktoré sú spolu 

s dezinfekčnými prostriedkami, liekmi uloženými v liekovke, teplomerom, 

tlakomerom, s čistými uzatvárateľnými vrecami uloženými v uzatvárateľnej nádobe. Za 

ochranné prostriedky sa považuje: celotelový ochranný odev – jednorazový, ochranné 

okuliare, ochranný štít, respirátor/bavlnené dvojvrstvové rúško, jednorazové rukavice, 

ochranné návleky. 

 

3.6 Zamestnanci pri starostlivosti o prijímateľa pozitívneho na COVID 19 musia použiť dvoje 

jednorazové rukavice. Za dezinfekčné prostriedky považujeme Savo, Profit Floor, Sanitol 

používané na dezinfekciu malých plôch a kľučiek, podláh, kachličiek, umývadiel, toaliet, Bur 

B gél dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk, germicídny žiarič-dezinfekcia priestoru. 

Dezinfekčné prostriedky používame v súlade s návodom na použitie, spravidla uvedeným na 

obale. 

 

3.7 Zamestnanec spravidla dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia, pričom strieda 

dezinfekčné prostriedky.  

 

3.8 Zamestnanec, podľa inštrukcií lekárky, zabezpečí lieky a sleduje základné životné 

funkcie, podáva lieky na stlmenie horúčky, podáva teplé nápoje, zabezpečí stravu (pomáha pri 

príjme stravy), zaznamenáva požitie medikamentov a príznaky ochorenia, povzbudzuje 

prijímateľa k spolupráci a dodržiavaniu odporučených opatrení, denne monitoruje aj vlastnú 

teplotu a sleduje svoj zdravotný stav. 

 

3.9 Zamestnanec po odchode z izby prijímateľa vhodí jednorazový ochranný odev do 

uzatvárateľnej nádoby s igelitovým zaťahovacím vreckom, spolu s jednorazovými 

ochrannými rukavicami a jednorazovým ochranným rúškom. Ak sa použije platené ochranné 

rúško, zamestnanec ho vhodí do nádoby s tekutinou, spolu s ochrannými okuliarmi. Ochranné 

rúško následne nechá vyprať a vyžehliť. S prádlom prijímateľa zamestnanci pracujú v súlade 

s hygienicko-epidemiologickým režimom. 

 

3.10 Zdravotná sestra, prípadne sociálno-zdravotný pracovník oznámi prítomnosť prijímateľa 

pozitívneho na COVID 19 štatutárnemu zástupcovi zariadenia, RÚVZ Košice, obvodnému 

lekárovi, zákonnému zástupcovi prijímateľa (opatrovníkovi), rodinným príbuzným 

a zamestnancom zariadenia. 

 

3.11 Zamestnanec dodržiava hygienické a protiepidemiologické nariadenia, riadi sa 

pokynmi RÚVZ Košice, pokynmi krízového štábu Úradu KSK s pravdepodobnosťou 

karantény celého zariadenia. 
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Čl. IV 

OBOZNÁMENIE S KRÍZOVÝM PLÁNOM 

 

 

4.1 S krízovým plánom sú oboznámení zamestnanci zariadenia prostredníctvom internej 

informačnej tabuli a informovania nadriadenými. 

 

 

Čl. V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1 Tento Krízový plán je záväzný pre všetkých zamestnancov zariadenia. 

 

5.2 Kontrolou dodržiavania ustanovení tohto Krízového plánu je štatutárny zástupca 

zariadenia, prípadne ním poverený zamestnanec. 

  

5.3 Dodržiavanie ustanovení tohto Krízového plánu je nutné kontrolovať priebežne pri 

zadávaní úloh a termínu ich splnenia. 

 

 

 

Spracoval/i/: Členovia Krízového tímu 
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Príloha č. 1 

 

Dôležité telefónne čísla 

 

112- tiesňová linka 

155 – rýchla zdravotná pomoc 

0910 118 266 -  Regionálny úrad verejného zdravotníctva SNV infolinka v čase od 08:00 – 

15:00  

0918 389 841 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice – pohotovostná infolinka 

24hod. denne počas pracovných dní, víkendov a sviatkov 

Krízový tím: 

0918 667 656 riaditeľ 

0911 469 869 vedúca sociálno-opatrovateľského úseku 

0907 914 755 vedúca ekonomického úseku 

0918 144 598 vedúca personálneho úseku 

0903 608 246 zdravotná sestra 
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Príloha č. 2 

 


