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Plán krízových opatrení
Doplnok č.14
1. Dňom 13. Októbra 2020 je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
určený zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom za subjekt
hospodárskej mobilizácie. Rozsah zákonom vymožiteľných povinností
zamestnancov je vymedzený v Príkaznom liste č.33/2020.
2. Prijímame odporúčané postupy a opatrenia, ktoré sú vydané Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR k prevencii psychickej destabilizácie
klientov v DSS počas karanténnych opatrení, ako je uvedené v prílohe.
3. Dňom 15. Októbra 2020 vstupujú do platnosti nové opatrenia ÚVZ SR (tvoria
prílohu); iba v zhrnutí o.i. zdôrazňujeme:
-povinnosť pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v interiéroch budov alebo
v prostriedkoch verejnej dopravy iba s prekrytím horných dýchacích ciest.
Výnimky sú uvedené v prílohe.
4. Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb:
-

DSS v Šintave disponuje rýchlotestami aj antigénovými testami
Testovanie vykonáva sestra (Bc. Morongová), alebo zabezpečíme
prostredníctvom ADOS Sereď

4.1.Testujeme zamestnanca, ktorý bol v kontakte s kontaktom pozitívne
diagnostikovaného človeka na SARS-Cov-2 najskôr na piaty deň od
kontaktu, resp. akonáhle obdrží informáciu, že sa taká udalosť stala, od
dňa kontaktu začne plynúť jeho 4 dňový odstup od kolegov, PSS a potom
na 5 deň, ak neregistruje osobné príznaky ochorenia, nastane vhodná
doba na testovanie v zariadení,
- v prípade negatívneho testu pokračuje v práci
- každý deň po skončení testovania poskytovateľ na dennej báze
reportuje výsledky testovania cez online oznamovací formulár
- v prípade, že testovaný je pozitívny, pristupujeme k zabezpečeniu
neodkladných protiepidemiologických opatrení.
- Pozitívny prípad sa hlási na RÚVZ Galanta, zamestnanec, alebo zákonný
zástupca PSS, bude mať povinnosť túto skutočnosť oznámiť ošetrujúcemu
lekárovi, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti
- Ďalší postup riešime v spolupráci s RÚVZ Galanta, ktorý nariaďuje
adekvátne protiepidemiologické opatrenia.
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4.2 Testujeme prijímateľa sociálnej služby pobytovej prichádzajúceho
z domáceho prostredia, ale pokračuje poskytovaním pobytovej služby v
zariadení (v zmysle Nar.vlády SR č.152/2020).
4.3 Testujeme zamestnancov, pred nástupom do zamestnania, po OČR, PN,
karanténe a dovolenke.
4.4 U zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby , ktorí už boli na
prítomnosť korona vírusu testovaní, sa test bude vykonávať najskôr po
uplynutí 21 dní od posledného testovania
Prílohy:
Príloha č.1 Príkazný list č.33/2020
Príloha č.2 Odporúčanie k prevencii psychickej destabilizácie PSS
Príloha č.3 Usmernenie MPSVaR SR pre testovanie v 2. Vlne pandémie
Príloha č.4 Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/8323/2020, a č.OLP/8326/2020
Príloha č.5 Klinický protokol o indikácii testovania (ako informácia)
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Svojím podpisom potvrdzujem, že, som preštudoval/a daný dokument postupu „Plán
krízových opatrení Doplnok č.14“ a vyhlasujem, že budem postupovať v súlade so
zásadami uvedenými v tomto dokumente.

Priezvisko, meno
Antalová Ivana
Mgr.Benková Katarína
Červenková Mária
Filadelfiová Viera
Bc. Morongová Helena
Pisárová Milada
Potměšilová Ivona
Snopová Erika
Stojková Libuša
Šimonová Mária
Šimončík Emil
Monika Szugyénová
Bc. Anna Javorová
Ján Tomasta
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