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OZ ATHÉNA je poskytovateľom sociálnych služieb v zariadeniach: 

 

Názov zariadenia: Denný detský stacionár DEDESO 

Miesto poskytovania: Klokočova 741, 981 01 Hnúšťa 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 

Forma: ambulantná 

Cieľová skupina: deti a dospelí do veku 30 rokov odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby 

Kapacita: 15 

 

Jednou z hlavných úloh OZ ATHÉNA je presadzovať myšlienky Dohovoru OSN o právach osôb 

so zdravotným postihnutím. Účelom Dohovoru (článok 1) je podporovať, chrániť 

a zabezpečovať plnohodnotné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd 

všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej 

dôstojnosti. 

Poslaním OZ ATHÉNA je: 

a) Komplexný rozvoja následná sociálna integrácia detí, mládeže a dospelých so 
zdravotným postihnutím do života v komunite. 

b) Podpora rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom v komunite 

 

ÚČEL SMERNICE  

Účel tohto plánu riešenia krízovej situácie je zabezpečenie pripravenosti organizácie OZ 

ATHÉNA  na výskyt ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb Denný detský stacionár 

DEDESO a zabezpečenie informovanosti zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, ich 

rodinných príslušníkov a ostatné osoby o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku 

krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach 

jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami. 

 

PRÍZNAKY OCHORENIA  COVID - 19 

Aké príznaky sa môžu prejaviť v priebehu 14 dní od kontaktu s osobou s potvrdeným 

ochorením COVID-19 ? 
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 JE TO NAJMÄ:  

 horúčka nad 38 stupňov Celzia (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov 

sociálnych služieb môže telesná teplota zostať nízka, preto treba zvážiť aj iné príznaky 

a poradiť sa s lekárom),  

 kašeľ,  

 sťažené dýchanie (tzv. dýchavica, klient nevie dokončiť nádych (ľudovo „nevie sa 

dodýchnuť“, prípadne má zrýchlené dýchanie),  

 bolesť svalov. Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky 

uklientov sociálnych služieb s oslabeným imunitným systémom, - seniorov nad 70 

rokov, - klientov s chronickým ochorením (najmä: onkologické ochorenie, pľúcne 

ochorenie, srdcovo-cievne, - klientov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém 

potláčajúcimi) liekmi, klientov so súčasne sa vyskytujúcimi viacerými ochoreniami u 

toho istého klienta – títo sú najviac náchylní na vývoj komplikácií, či už pri COVID-19 

alebo sezónnej chrípke. 

Ak sa klient sociálnych služieb, ktorý bol v kontakte s dokázanou chorou osobou s COVID-19 a 

vyvinuli sa u neho príznaky respiračného ochorenia alebo bol bez týchto príznakov tzv. 

asymptomatický a klient z rozhodnutia regionálneho hygienika bol umiestnený do domácej 

izolácie resp. izolácie v zariadení sociálnych služieb pobytového typu a cíti sa dobre (t. j. je bez 

príznakov) po 14 dňoch od kontaktu s osobou, u ktorej bol koronavírus COVID-19 potvrdený 

vyšetrením, môže sa tento klient sociálnej služby po konzultácii a rozhodnutí hygienika RÚVZ 

bez problémov vrátiť do kolektívu.  

Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky a iných 

akútnych respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným 

respiračným infekčným ochorením. Preto je potrebné nešíriť paniku a zachovať pokoj a 

kontaktovať všeobecného  lekára/pediatra alebo v prípade nejasností miestne príslušného 

odborného pracovníka RÚVZ. 
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AKTÍVNY SKRÍNING ZAMESTNANCOV A ĎALŠÍCH VSTUPUJÚCICH OSÔB  

Pri vstupe do zariadenia sa uskutočňuje aktívny skríning na COVID-19 u všetkých 

zamestnancov, nevyhnutných návštevníkov a kohokoľvek iného, kto vchádza do zariadenia, s 

výnimkou pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť 

vstup bez detekčnej kontroly. 

Aktívny skríning vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Za aktívny 

skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb zodpovedá osoba určená štatutárom 

zariadenia. Skríning zamestnancov musí zahŕňať dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa) 

skríning symptómov vrátane kontroly teploty. Každý, kto má príznaky COVID-19, by nemal mať 

povolené vstúpiť do zariadenia a mal by sa okamžite vrátiť domov, aby sa izoloval. Určení 

zamestnanci preverujú zamestnancov, ktorým bola odporučená izolácia na základe rizika 

vystavenia (dodržanie dĺžky izolácie apod.)  

DO ZARIADENIA NEMÔŽU  VSTÚPIŤ OSOBY: 

 ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, 

 s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,  

 ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,  

 ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie COVID-19 

 s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj 
dýchavicou. 

PREVENCIA ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19 

 

V súčasnosti neexistuje vakcína proti COVID-19. Najlepším spôsobom, ako zabrániť nákaze, je 

vyhnúť sa expozícii (t. j. stretnutiu s infikovaným človekom alebo expozícii vírusom). 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY, KTORÉ POMÁHAJÚ ZABRÁNIŤ ŠÍRENIU RESPIRAČNÝCH VÍRUSOV:  

 Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením.  

  Skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí.  
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 Často si umývať ruky teplou vodou a mydlom (najmä pri priamom kontakte s chorými 

alebo izolovanými pri čakaní na výsledky v prostredí zariadenia sociálnych služieb alebo 

ich okolí), ak mydlo s dezinfekčným účinkom v dávkovači nie je dostupné. Ako ďalší 

stupeň po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu. 

  Účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla s virucídnym 

účinkom. 

ZAMESTNANCI V OBLAST I  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  BY SI MALI UMÝVAŤ RUKY:  

  pred odchodom z domu,  

  pri príchode do práce, 

 o po použití toalety,  

  po prestávke a denných pracovných činnostiach,  

  pred prípravou jedla a nápojov,  

 pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,  

  pred odchodom z práce,  

  pri príchode domov,  

  po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.  

 nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.  

 Dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej 

činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii a vetrať.  

 

 REPRESÍVNE OPATRENIA (SEKUNDÁRNA PREVENCIA) V PRÍPADE PODOZRENIA NA RESPIRAČNÚ 

INFEKCIU  

 V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a jeho 

kontaktov pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti (t. j. 14 dní 

resp. podľa usmernenia lekára). 

  Osoby s akútnym respiračným ochorením by mali dodržiavať respiračnú hygienu – 

dodržať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakryť si ústa a nos vreckovkou alebo 

papierovým obrúskom (v prípadne ak nemajú vreckovku kašľať a kýchať do rukáva – 

do lakťového zhybu, nie do rúk!).  
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ODPORÚČANÝ POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 V AMBULANTNEJ SOCIÁLNEJ 

SLUŽBE  

 

1. Pri rannom príchode klientov bude všetkým (klienti, resp. sprevádzajúce osoby) 

urobený skríning so zameraním na akútnu respiračnú infekciu klienta a jeho rodinných 

príslušníkov, či nemajú respiračnú infekciu, teplota, kašeľ, dýchavicu - prítomnosť 

teploty, kašľa, dýchavice alebo či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením 

COVID-19 alebo úzkym kontaktom s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s 

cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 

dňoch. 

2. Ak je dôvodné podozrenie, že klient má respiračnú infekciu s teplotou (a nemá vyššie 

uvedené podozrenie nákazou COVID- 19), nebude mu povolený vstup do zariadenia ale 

odporúčaná domáca izolácia a kontaktovanie všeobecného lekára. 

3. V prípade, ak sa ochorenie prejaví počas denných aktivít a vznikne dôvodné podozrenie 

na vírusové respiračné ochorenie, takýto klient bude bezodkladne izolovaný v izolačnej 

alebo samostatne vyčlenenej miestnosti (telocvičňa), kde je zabezpečené vetranie (ak 

nie je k dispozícií takáto samostatná miestnosť tak má byť chorý klient umiestnený, čo 

najďalej od iných klientov a personálu po nevyhnutnú dobu zotrvania v zariadení, 

minimálne však 2 metre, pri dodržiavaní respiračnej hygieny). Riaditeľka zariadenia, 

prípadne pracovníčka ňou poverená,  kontaktuje miestny RÚVZ pre určenie ďalšieho 

postupu. 

4. Chorý klient by sa mal vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi 

alebo predmetmi, použiť rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne 

zlikvidované. Ak klient potrebuje použiť toaletu, zatiaľ čo čaká na lekársku / 

zdravotnícku pomoc, mal by použiť samostatnú toaletu, pokiaľ je k dispozícii. To platí 

len po dobu čakania na prevoz do nemocnice. 

5. Následný manažment s odberom informácií (vyplnenie kontaktného dotazníka), 

odberom vzoriek alebo nariadením izolácie, je určený príslušným RÚVZ. Izolovaní sú 

všetci pracovníci a ďalšie osoby, ktoré s chorým klientom prišli do kontaktu bez 
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zodpovedajúcich ochranných prostriedkov, a to podľa pokynov RÚVZ v domácej izolácii 

alebo v závislosti od zdravotného stavu a sociálneho statusu v zdravotníckom 

zariadení. Všetky priestory (povrchy), v ktorých sa chorý klient nachádzal, musia byť 

dôkladne dezinfikované za použitia virocídneho dezinfekčného prostriedku podľa 

dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku poskytovateľa. 

MANIPULÁCIA S  ODPADMI  

 Všetok odpad, s ktorým bola osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinenčných 

podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, má byť vložený do 

plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia , ktoré sú používané pre tento druh 

odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m 3 a silu minimálne 0,1 mm. Ak takéto vrecia nie 

sú k dispozícii poskytovateľ sociálnej služby navrhne a písomne vypracuje postup, ktorý 

konzultuje s miestne príslušným RÚVZ. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie 

nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. V prípade, že poskytovateľ sociálnej služby 

disponuje dekontaminačným zariadením, odpad ukladá do vriec pre toto zariadenie a odpad 

dekontaminuje štandardným postupom. Ďalší postup volí poskytovateľ podľa svojho 

prevádzkového poriadku, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi. 
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Svojim podpisom potvrdzujem oboznámenie sa s dokumentom  

P.č. Meno a priezvisko Podpis  Dátum 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


