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I. Pandemický plán – organizácia a podmienky prevádzky domova sociálnych služieb 

a špecializovaného zariadenia 

 

1.1 Úvod 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky domova sociálnych služieb 

a špecializovaného zariadenia po do dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických 

opatrení a odporúčaní.  

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej „ÚVZ 

SR“). V prípade ak je potrebné, konzultuje sa  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva 

(ďalej „RÚVZ) organizačných krokoch v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

nariadeniami. 

Ustanovenia tohto dokumentu majú odporúčací charakter. O všetkých relevantných 

skutočnostiach sa odporúča aktívne informovať zamestnancov, prijímateľov sociálnych služieb 

(ďalej len „prijímateľ“)  a rodinných príslušníkov prijímateľov.  

Dokument je koncipovaný ako výstražný systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – 

zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy zariadenie nemá osobu 

s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením Covid-19. Oranžová fáza zachytáva 

situáciu, kedy má zariadenie prijímateľa alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie Covid 

– 19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu potvrdených prípadov Covid 

– 19 u prijímateľov alebo u zamestnancov.  

1.2 Zelená fáza 

1.2.1 Základné odporúčania a opatrenia zariadenia pre prevenciu nákazy Covid - 19 

Zamestnanci:  

• Sú aktívne informovaní o opatreniach, ktoré zariadenie realizuje s cieľom zabezpečenia 

bezpečného prostredia a minimalizácie rizika infikovania sa v týchto priestoroch, 

pričom pripomenie aj nevyhnutnosť zodpovedného prístupu zo strany zamestnancov pri 

ochrane ich zdravia. 

• Zamestnanec nosí ochranné rúško všade v interiéri a dodržuje odstup min. 2 m. 

• Povinnosť dezinfekcie rúk pri príchode a odchode z práce.  

• Obmedzený vstup ostatnej verejnosti do zariadenia. 

• Pri vstupoch do zariadenia zverejní inštrukciu ako sa postupuje pri podozrení  z infekcie 

dýchacích ciest a v prípade potvrdeného ochorenia Covid – 19, vrátane kontaktných 

údajov (tel. kontakt) na poskytnutie informácie zo strany zamestnanca o podozrení na 

ochorenie, či potvrdení ochorenia. 

• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina zamestnancov (šatňa), je zabezpečené časté 

a intenzívne vetranie.  

• Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napríklad pri príprave jedla, 

likvidácii odpadov, dezinfekcii. 



     Domovina, n. o.,                                                                                               Strana 3 z 19 

     Žehra časť Hodkovce č. 1                         Pandemický plán Domoviny, n. o.  
 
 

• Upratovanie a dezinfekcia spoločných toaliet prebieha minimálne dvakrát denne 

a podľa potreby. 

• Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov. 

Prijímatelia sociálnych služieb: 

• Na základe usmernení vydaných ÚVZ SR je výnimka nosenia ochranného rúška 

u prijímateľov s mentálnym a duševným onemocnením, ktorým sa poskytuje sociálna 

služba v zariadení Domovina, n. o.  

• Nosenie ochranného rúška prijímateľmi je odporúčané nosiť pri návšteve 

zdravotníckeho zariadenia v sprievode zdravotnej sestry. 

• V denných miestnostiach, kde sa po skupinách (1 – 8 a ŠZ) zdržujú prijímatelia je 

zabezpečené časté a intenzívne vetranie.  

• Upratovanie a dezinfekcia spoločných toaliet prebieha minimálne dvakrát denne 

a podľa potreby. 

• Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov. 

1.2.2 Stravovanie 

• V zariadení prebieha bežný systém  stravovania so zvýšenou dezinfekciou. 

1.2.3 Pri podozrení na ochorenie 

Osobe s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

Covid – 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný 

príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) odporúčame zamestnancom ešte pred nástupom 

zvážiť príchod do práce a telefonicky kontaktovať priameho nadriadeného. 

Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy Covid – 19 v priebehu dňa, bezodkladne o tom 

informuje zamestnanec svojho nadriadeného, ďalší postup z hľadiska diagnostiky a liečby 

konzultujú s ošetrujúcim lekárom.  

Ak sa u prijímateľa objavia príznaky nákazy Covid – 19 kontaktuje zdravotná sestra 

ošetrujúceho lekára a izoluje prijímateľa do pripravenej miestnosti – izolačná miestnosť č. 59 

v priestoroch kaštieľa. 

V prípade zamestnanca alebo prijímateľa podozrivého  z infekcie Covid – 19 sa riadi zariadenie 

usmerneniami tohto materiálu, časť Oranžová fáza. 

1.3 Oranžová fáza 

1.3.1 Základné odporúčania  

Oranžová fáza nastáva v prípade zamestnanca alebo prijímateľa s podozrením na ochorenie 

Covid – 19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR/ RÚVZ. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy 
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je jej cieľom pripraviť zariadenie na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa mobilizácia 

skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.  

Zamestnanca, či prijímateľa môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo 

ošetrujúci lekár. V prípade, že: 

a) Miestne príslušný RÚVZ oznámi zariadeniu podozrenie výskytu ochorenia 

u zamestnanca alebo prijímateľa sociálnych služieb: 

• Zariadenie postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú 

súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

b) Zdravotná sestra oznámi po indikácii so všeobecným lekárom prijímateľov, že 

u prijímateľa je podozrenie na ochorenie Covid – 19:  

• Zariadenie bezodkladne kontaktuje miestne príslušný RÚVZ a informuje o podozrení 

u prijímateľa. 

c) Zamestnanec oznámi po indikácii svojim všeobecným lekárom, že je u neho podozrenie 

na ochorenie Covid – 19:  

• Zariadenie bezodkladne kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení 

u zamestnanca. 

Zariadenie následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje 

plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

1.3.2 Pri podozrení na ochorenie v prípade prijímateľa: 

Ak má zariadenie voľné kapacity na izoláciu, tak sa nariaďuje povinná domáca izolácia, vrátane 

úzkych kontaktov, až do výsledku PCR testu prijímateľa podozrivého z infekcie Covid – 19 

alebo usmernenia príslušného úradu RÚVZ. 

• Ak je výsledok PCR testu negatívny, alebo RÚVZ vydá pokyn, povinnosť izolácie 

končí. 

• Ak je výsledok PCR testu pozitívny, prechádza sa do červenej fázy podľa metodického 

usmernenia materiálu a prijímateľa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ. 

1.3.3 Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnancov: 

Pracovník s podozrením na ochorenie Covid – 19 je vylúčený z pracovného procesu a do 

výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia príslušného RÚVZ zariadenie vylúči z fyzickej 

prítomnosti na pracovisku aj jeho úzke kontakty. 

Ak je podozrivý podrobený PCR testu a výsledok je: 

• Negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

pracovníka do pracovného procesu. 

• Pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 

• V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia sa uzatvorí zariadenie po dobu kým 

miestne príslušný RÚVZ určí ďalší postup. Ak je možnosť dvoch zmien, tak sa zmena, 
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ktorej členom je zamestnanec s podozrením na ochorenie Covid – 19, izoluje na dobu 

nevyhnutnú na získanie výsledkov testov. 

1.3.4 Stravovanie 

Stravovanie podľa možností po skupinách podľa pracovísk, zvýšiť odstupy a dezinfekciu. 

1.4 Červená fáza 

1.4.1 Základné odporúčania 

Červená fáza nastáva pri potvrdených pozitívnych prípadoch medzi prijímateľmi, 

zamestnancami zariadenia Domoviny, n. o. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia 

nasledovné:  

1.4.2 V prípade potvrdeného Covid – 19 pozitívneho prijímateľa a viacerých: 

• Ak má zariadenie voľné kapacity na izoláciu, tak sa nariaďuje povinná domáca izolácia, 

vrátane blízkych kontaktov, až do ukončenia izolácie zo strany RÚVZ. Izolácia by mala 

prebiehať v izolačnej miestnosti s vlastným sociálnym zariadením.  

• Ak nie je dostatočná kapacita izolačných miestností, možno nariadiť izoláciu časti 

kaštieľa. 

1.4.3 V prípade potvrdeného zamestnanca 

• Má povinnosť izolovať sa v domácej karanténe, okamžite informovať osobu určenú 

zamestnávateľom o pozitivite a byť súčinný s príslušným RÚVZ a nariadeniami ÚVZ 

SR.  

• Komplexná dezinfekcia priestorov, povinný PCR test u každého zamestnanca (alebo 10 

dňová karanténa).  

1.4.4 Stravovanie 

Stravovanie prísne po skupinách podľa pracovísk, zvýšiť odstupy a dezinfekciu. 

II. Záverečné ustanovenia 

2.1 O obsahu pandemického plánu sú informovaní zamestnanci prostredníctvom internej 

informačnej tabuli, informovaním nadriadených a na webovom sídle Domoviny, n. o.  

2.2 Svojim podpisom zamestnanci potvrdzujú oboznámenie s Pandemickým plánom. 

2.3 Domovina, n. o. sa riadi metodickým usmernením Ministerstvom práce sociálnych vecí 

a rodiny SR Odbor krízového manažmentu pre prípad pandémie zo dňa 29. 09. 2020 (viď 

príloha).  

2.4 Kontrolou dodržiavania ustanovení tohto Pandemického plánu je štatutárny zástupca 

zariadenia, prípadne ním poverený zamestnanec. 

2.5 Pandemický plán nahrádza Krízový plán zo dňa 09. 04. 2020 v prípade výskytu Covid – 19 

v zariadení Domovina, n. o. počas 2. vlny pandémie.  



     Domovina, n. o.,                                                                                               Strana 6 z 19 

     Žehra časť Hodkovce č. 1                         Pandemický plán Domoviny, n. o.  
 
 

  

Prílohy:  

Príloha č. 1 

Metodické usmernenie k hláseniu mimoriadnej udalosti, na prítomnosť ochorenia na Covid-19 

v ZSS (príloha č. 5 Pandemického plánu MPSVaR SR). 

Príloha č. 2 

Správa o mimoriadnej udalosti ZSS (príklad, príloha č. 6 Pandemického plánu MPSVaR SR). 

Príloha č. 3 

Správa o mimoriadnej udalosti (vzor, príloha č. 7 Pandemického plánu MPSVaR SR). 

Príloha č. 4 

Správa o ukončení mimoriadnej udalosti (príloha č. 7.1 Pandemického plánu MPSVaR SR). 

Príloha č. 5 

Vzor hlásenia pozitívneho testu na Covid – 19 (príloha č. 8 Pandemického plánu MPSVaR SR). 

Príloha č. 6  

Diagram procesu plošného testovania (príloha č. 9 Pandemického plánu MPSVaR SR). 

Príloha č. 7 

Popis procedúry (príloha č. 9.1 Pandemického plánu MPSVaR SR). 

Príloha č. 8 

Pandemický semafor Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny pre sociálne služby. 

Príloha č. 9  

Oboznámenie zamestnancov - zoznam 
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