ZpS Petrovice č.74 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovice, na
základe aktuálnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID19 ZpS prijíma nasledujúce opatrenia:

1. Zákaz návštev v ZpS až do odvolania
2. Sledovanie informácií, v prípade potreby sme v spojení s RÚVZ
3. Vypracovaný plán preventívnych opatrení
4. Vypracovaný krízový plán v prípade karantény
5. V prípade

realizácie

krízových

opatrení

je

prevádzka

personálne

zabezpečená
6. Činnosti

a služby

v prípade

krízového

stavu

budú

zredukované

na minimálny rozsah.

Preventívne opatrenia
 informovanie a poučenie klientov a zamestnancov o zvýšenej potrebe
dodržiavania preventívnych opatrení
 zabezpečenie intenzívnej dezinfekcie rúk
 obmedzenie skupinových aktivít v spoločných priestoroch
 zvýšená dezinfekcia pri upratovaní v celom zariadení
 zvýšenie nákupu a zásob dezinfekčných potrieb (rúška, dezinfekčné
prostriedky na ruky, dezinfekcia na upratovanie, teplomery)
 zabezpečenie osvety medzi klientmi
 meranie teploty pri vstupe do zariadenia

1. Hygiena - zamestnanci (správne umývanie rúk po dobu 20 sekúnd ) :
 pred odchodom z domu
 pri príchode do práce
 po použití toalety
 po prestávke a denných pracovných činnostiach
 pred prípravou jedla a nápojov

 pred a po konzumácii jedla a nápojov
 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

 pravidelne vetrať uzatvorené priestory
Pri vstupe do zariadenia
 zamestnancom po príchode do zariadenia sa bezkontaktným teplomerom
meria telesná teplota - pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca poslať
domov
 pozastavné všetky skupinové podujatia a skupinové aktivity
 zakáz návštev v ZpS, (nepovoliť návštevy príbuzným)
 zabezpečená dezinfekcia rúk pri vstupe do zariadenia

 používanie ochranných rúšok
V prípade ochorenia izolácia chorého a jeho kontaktov pred ako aj po vypuknutí
ochorenia v období jeho nákazlivosti (t. j. 14 dní resp. podľa usmernenia lekára).

2. Klienti ZpS
 zákaz pohybu klientov zariadenia sociálnych služieb mimo priestorov tohto
zariadenia

 používanie ochranných rúšok
 hygiena – správne umývanie rúk

 nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby
 meranie telesnej teploty
 pre dialyzovanú klientku (3 x do týždňa dialýza), zabezpečená samostatná izba
s príslušenstvom, hygienickým zariadením (mimo kontaktu s ostatnými
klientami), so samostatným vchodom

Krízový plán v prípade karantény
Krízový tím :
1. Mgr. Anna Pláňavská – riaditeľka zariadenia
2. Mgr. Elena Kalužná – zdravotná sestra
3. Anna Rajčanová – opatrovateľka
4. Jana Kušanová – opatrovateľka
5. Eva Chlebinová – opatrovateľka
6. Martina Pavelková - opatrovateľka

V prípade, výskytu infekcie COVID-19 u klienta ZpS, je riaditeľom zariadenia
(zdravotnou sestrou) kontaktovaný ošetrujúci lekár (všeobecný lekár pre
dospelých MUDr.Igor Gamaiunov, so sídlom Bytča S.Sakalovej), ktorý rozhodne o
ďalšom postupe.
V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z infekcie COVID-19,
ale rozhodne, že chorý klient nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na
ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetrí ho tím záchrannej
zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie/ vyvrátenie podozrenia
na COVID-19, klient zatiaľ zostáva v zariadení zabezpečený v prísnej izolácii podľa
odporúčaní odborného pracovníka príslušného RÚVZ v Žiline MUDr. Martin
Kapasný, PhD., MPH – t.č. 0905 342 812. Izba s izolovaným pacientom je
označená ako infekčná. Personál je vybavený jednorazovými pomôckami (rúška,
rukavice, plášte, ochranné okuliare, čiapka), je vzdelávaný podľa vnútorných
predpisov poskytovateľa sociálnej služby a pokynov RÚVZ.
Chorý klient musí používať rúško, ktoré je po použití bezpečne uskladnené v
špeciálnej nádobe a následne zlikvidované podľa prevádzkového poriadku
zariadenia. Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého klienta sú
bezpečne likvidované ihneď po použití (vrátane papierových obrúskov použitých
pri kašľaní, či fúkaní nosa).

V prípade pozitívneho potvrdenia na COVID-19 je klient v spolupráci s RÚVZ
odoslaný sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho
zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti.
Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené
izolovanie všetkých klientov, ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak
rozhodne príslušný RÚVZ. V takom prípade sa nariadi 14-dňová karanténa
všetkým klientom, pracovníkom zariadenia (ich rodinným príslušníkom s ktorými
prišli do kontaktu).

S krízovými opatreniami, plánom boli oboznámení všetci zamestnanci a klienti
zariadenia.

……………………………………
Mgr. Anna Pláňavská
riaditeľka zariadenia

