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Plán krízových opatrení
Doplnok č.40
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.35 zo dňa 9. júna 2022 a platné Usmernenie
MPSVaR SR zo dňa 27. apríla 2022 sú východiskom pre prijaté opatrenia v DSS v Šintave,
ktoré z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v blízkom okolí prijímame od 27. júna
2022 nasledovne:
➢ Pokračujeme v testovaní PSS v pondelok pri príchode do zariadenia z domáceho prostredia,
vypíše doprovod čestné prehlásenie
➢ testovanie zamestnancov raz za 14 dní, pred začiatkom pracovnej zmeny v zariadení, ale
uprednostňujeme samotestovanie pred príchodom do zariadenia
➢ testuje sa zamestnanec pred vstupom do zariadenia po dovolenke aj po PN, OČR, vypíše
čestné prehlásenie
➢ testovanie bezodkladne v prípade zistených symptómov aj u zamestnanca aj u PSS
➢ Naďalej platí pre zamestnancov povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty pri
kontakte s klientom, môže byť aj jednorazové rúško
➢ zodpovednou a kompetentnou osobou, ktorá bude vykonávať monitoring zdravotného stavu
prijímateľov a zamestnancov je službukonajúci oše/opa personál
➢ v prípade, že sa medzi PSS v zariadení vyskytne pozitívny prípad, je zabezpečená jeho
izolovanosť v izbe, personál používa OOP a službukonajúci personál je povinný dodržiavať
bariérovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú techniku
➢ zdravotný stav pozitívneho PSS je riešený na základe telefonickej komunikácie
s ošetrujúcim lekárom
➢ pokračujeme podľa Usmernenia k postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa
alebo zamestnanca na SARS-Cov-2 (MPSVaR SR v prílohe)
➢ Návštevy do zariadenia uprednostňujú kontakt vo vonkajších priestoroch, sú povinné
dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa, najmä povinnosť mať
prekryté horné dýchacie cesty . V prípade, že návšteva nemá k dispozícii prekrytie
horných dýchacích ciest, poskytne jej ich službukonajúci zamestnanec
➢ Krízový tím aktualizuje opatrenia vzájomnou komunikáciou formou mailovej komunikácie
aj WhatsApp
➢ Zamestnanci jednotlivých úsekov komunikujú tiež prostredníctvom aplikácie WhatsApp.
➢ DSS v Šintave je naďalej subjektom hospodárskej mobilizácie pracovné pozície obslužného
personálu a administratívy sú tzv. záložný tím pre prípad šírenia sa ochorenia medzi
zamestnancami oše/opa úseku a úseku terapií..
➢ Naďalej žijeme v „mimoriadnej situácii“ a s tým spojených opatreniach prijatých Vládou SR
a správame sa zodpovedne.
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Prílohy:
1. Odporúčanie Hlavného hygienika aktualizované k 13.6.2022
2. Vyhláška ÚVZ SR č.35 zo dňa 9. júna 2022.
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Svojím podpisom potvrdzujem, že, som preštudoval/a daný dokument postupu „Plán
krízových opatrení Doplnok č.40“ vrátane príloh a vyhlasujem, že budem postupovať v
súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente.
p.č.
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Mgr.Benková Katarína
Červenková Mária
Filadelfiová Viera
Pisárová Milada
Potměšilová Ivona
Stojková Libuša
Šimonová Mária
Šimončík Emil
Monika Szügyénová
Mgr. Lucia Kubánová
Ján Tomasta
Andrea Gráfová
Mgr. Jakub Pukanec
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Členovia krízového tímu (KT) sa podieľajú na tvorbe dokumentu.
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