Plán krízových opatrení
v prípade podozrenia a potvrdenia ochorenia
COVID-19
,,MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Strana

1/17
Aktualizácia
č. 1

PLÁN KRÍZOVÝCH OPATRENÍ
v prípade podozrenia a potvrdenia ochorenia COVID-19

Vypracovali – členovia IKT
Červená Simona, Mgr.

predsedníčka IKT, vedúca úseku služieb

Drugdová Anna, Mgr.

hlavná sestra

Janská Lenka, Mgr.

manažérka kvality

Géciová Veronika, JUDr.

vedúca oddelenia hospodársko-sociálneho

Bútorová Viera, Ing.

riaditeľka

Platnosť od: 18.01.2021

Účinnosť od: 20.01.2021, aktualizácia 20. 09. 2021

Registratúrny znak:
AB02

Plán krízových opatrení
v prípade podozrenia a potvrdenia ochorenia
COVID-19

Strana:

,,MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Vydanie:

OBSAH
Zoznam skratiek
1.

Cieľ plánu krízových opatrení

3

2.

Príznaky ochorenia

3

3.

Krízový režim

3

4.

Interný krízový tím a dôležité kontakty v čase krízy

3

5.

Fázy postupu

4

I. Fáza prípravy

4

A/ Priestorové zabezpečenie

4

B/ Personálne zabezpečenie

5

C/ Materiálové zabezpečenie

6

D/ Jedálny lístok

9

E/ Komunikácia a informovanosť

9

F/ Odpad a jeho likvidácia

11

II. Fáza realizácie

11

A/ Vznik krízovej situácie

12

B/ Spolupráca s Interným krízovým tímom

12

C/ Reprofilizácia lôžok

13

ZOZNAM SKRATIEK
PKO

Plán krízových opatrení

PSS

Prijímateľ sociálnej služby

ZSS

Zariadenie sociálnych služieb

IKT

Interný krízový tím

RUVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

IT

Interdisciplinárny tím

ZOD

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

2/17
prvé

Plán krízových opatrení
v prípade podozrenia a potvrdenia ochorenia
COVID-19

Strana:

,,MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Vydanie:

3/17
prvé

1. CIEĽ PLÁNU KRÍZOVÝCH OPATRENÍ
Cieľom Plánu krízových opatrení (PKO) je účinne zvládnuť krízové situácie v prípade podozrenia
alebo potvrdenia výskytu koronavírusu COVID-19 u prijímateľov sociálnych služieb (PSS).
Určuje prípravné a realizačné postupy vedúce k zvládaniu krízových situácií zo strany
zamestnancov.
2. PRÍZNAKY OCHORENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvýšená telesná teplota
Kašeľ
Dýchavičnosť – sťažené dýchanie
Bolesť hrdla
Bolesť svalov, kĺbov
Strata chuti a čuchu
3. KRÍZOVÝ REŽIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nie sú povolené návštevy okrem výnimky schválenej IKT
PSS zotrvávajú v domácej izolácii
Povinnosť dodržiavať pravidlo ROR – rúška – odstup – ruky zamestnanci aj PSS
Dodržiavať hygienu a dezinfekciu priestorov, plôch, osobných vecí, pracovných
pomôcok
Povinnosť každého zamestnanca pravidelne zabezpečovať vetranie miestností –
kancelárskych, prevádzkových a hlavne ubytovacích, kde sú PSS
Povinnosť merať telesnú teplotu všetkým PSS
Krízové situácie riadi Interný krízový tím

4. INTERNÝ KRÍZOVÝ TÍM A DȎLEŽITÉ KONTAKTY V ČASE KRÍZY
K účinnému zvládaniu podozrenia z ochorenia, príznakov ochorenia alebo ochorenia COVID-19
je zriadený Interný krízový tím (IKT). Jeho úlohou je manažment procesov a postupov vo fáze
prípravy, realizácie a vyhodnotenia Plánu Krízových Opatrení. Má 6 členov, rozdelených do
dvoch línií:
1. LÍNIA je prítomná v krátkom čase, pri úplnom začiatku krízy
1. Červená Simona, Mgr.
2. Drugdová Anna, Mgr.
3. Bútorová Viera, Ing.

0908 228 849
0908 474 416
0907 934 509

2. LÍNIA je zvolaná a prítomná po vzniku krízy
1. Janská Lenka, Mgr.
0908 228 919
2. Géciová Veronika, JUDr. 0911 697 858
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VŠEOBECNÍ LEKÁRI
ŠVAJLENOVÁ ANNA, MUDr.

038/532 01 89

NAŠTICKÁ KATARÍNA, MUDr.

038/522 86 92

HUPKA IGOR, MUDr.

038/539 15 94

Regionálny úrad verejného zdravotníctva - RÚVZ NITRA

0905 637 657

0905 640 504

0948 495 915

158

POLÍCIA

5. FÁZY POSTUPU
I.
II.

fáza prípravy
fáza realizácie

I.
Fáza prípravy
A/ PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE
PSS, u ktorého je podozrenie alebo je potvrdenie vyšetrením ochorenie COVID-19, môže bez
príznakov tohto ochorenia alebo s príznakmi zostať v izolácii zariadenia a naďalej prijímať
sociálnu službu.
a) Zelená zóna – tá časť zariadenia, z ktorej zamestnanci zabezpečujú zásobovanie oranžovej
a červenej zóny pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných podmienok a pravidiel ochrany.
Zelená zóna je tiež zónou, kde nie je podozrenie ani výskyt ochorenia COVID-19
b) Oranžová zóna – v ZSS TOPOĽČANY - tá časť zariadenia kde sú umiestnení PSS čakajúci
na výsledok testu COVID-19. ZSS PRAŠICE sa uzavrie celé, už pri podozrení na ochorenie
COVID-19, z dôvodu, že nie je možné vytvoriť oddelený priestor so samostatným WC
a kúpeľňou. Nové nástupy PSS bez očkovania sú realizované do priestorov oranžovej zóny
a po ukončenej 8 dňovej karantény sú testovaní Ag testom.
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c) Červená zóna - sú vyhradené obytné bunky na zabezpečenie izolácie pre PSS s potvrdením
pozitívneho výsledku testu na COVID -19 tak, aby boli priestorovo oddelení od ostatných
PSS.
V rámci červenej zóny, v ZSS TOPOĽČANY, je samostatné sociálne zariadenie s WC,
kúpeľňou a sprchovým kútom.
V prípade pozitívnych výsledkov testovania na COVID-19 u zamestnancov v Prašiciach,
v rozsahu, že nebude môcť byť zabezpečené plynulé poskytovanie sociálnych služieb, môžu byť
všetci PSS aj zamestnanci z miesta poskytovania Prašice presťahovaní do Topoľčian.
B/ PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
1. Zamestnanci zariadenia – všetci zamestnanci – odborní aj neodborní – sú povinní
postupovať podľa pokynov členov IKT, tohto plánu PKO a v prípade potreby, zotrvať na
pracovisku do odvolania, bez ohľadu na začiatok a koniec pracovnej doby.
2. Funkčné tímy – povinnosť zamestnancov zotrvať v prípade karantény v krízovej službe
v uzavretom objekte 24/7 alebo vytvorením samostatného ubytovania pre zamestnancov
pracujúcich v červenej zóne. Vytvorenie funkčných tímov z odborných, neodborných
zamestnancov a externých odborníkov pre zabezpečenie troch špecifických oblastí služieb
a to:
 Priamy kontakt: sestry, opatrovateľky/lia, sociálni pracovníci, fyzioterapeutky/i,
koordinátorky, lekár/ka, upratovačky
 Logistika: kuchárky, pomocné kuchárky, skladníci, operátorky práčovne, údržbári,
informatik
 Krízový manažment – IKT: riaditeľka, manažérka kvality, vedúca úseku služieb,
hlavná sestra, vedúca sociálno-hospodárskeho oddelenia, vedúca oddelenia stravovacej
prevádzky.
Všetci zamestnanci sú informovaní o povinnosti mať pripravené na jednom mieste Osobné
potreby pre krízovú situáciu, ak by bolo potrebné prísť a zotrvať v ZSS. Všetci zamestnanci sú
pripravení na možnosť takéhoto riešenia krízovej situácie. Medzi Osobné potreby pre krízovú
situáciu patrí: karimatka, spací vak alebo deka, oblečenie, základné hygienické potreby, lieky.
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C/ MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENIE
a) Interiérové vybavenie
Priestor oranžovej alebo červenej zóny obsahuje miestnosť pre zamestnanca, miestnosť, ktorá je
určená na osobnú hygienu. Vo všetkých miestnostiach je zabezpečená dostatočná svietivosť,
kúrenie a vetranie. Vybavenie miestností
Miestnosť oranžovej/červenej zóny
1. polohovateľná posteľ pre PSS
2. stôl, stolička, kreslo
3. skriňa, nočný stolík
Miestnosť pre zamestnanca
1. posteľ
2. stôl, stolička, kreslo
3. odkladací priestor
Miestnosť určená na osobnú hygienu
1. umývadlo s prívodom teplej a studenej vody
2. sprchový kút
3. toaleta
Súčasťou oranžovej a červenej zóny sú nádoby:
1. nádoba na dezinfekciu ochranných prostriedkov (okuliare a rúška)
2. nádoba na biologický odpad označený BIOHAZARD
3. nádoba alebo bezzápachový kôš na znečistené oblečenie
4. bezdotykové dávkovače dezinfekcie rúk
b) Prístrojové vybavenie
1. rýchlovarná kanvica
2. mobilný telefón
3. digitálny teplomer
4. tlakomer
5. glukomer
6. oxymeter
7. dávkovač na jednorazové papierové uteráky
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c) Vecné vybavenie
Vecné vybavenie tvorí všeobecné vybavenie nevyhnutnými potrebami a špeciálne vybavenie
v rámci krízových opatrení, ktoré je pripravené formou tzv. krízových balíčkov:
1. VŠEOBECNÉ VYBAVENIE – paplón, vankúš, návlečky, plachty, deky
2. ŠPECIÁLNE VYBAVENE – forma krízových balíčkov
a) Ochranný balíček
 respirátory
 jednorazové rukavice
 jednorazový ochranný plášť alebo ochranný overal
 jednorázové ochranné návleky
 ochranný štít

b) Hygienický balíček pre PSS aj pre zamestnanca
 dezinfekčné mydlo
 sprchový gél
 šampón
 zubná pasta
 zubná kefka
 žinky
 inkontinenčné pomôcky
 čistiaca pena
 zinkový bariérový krém
 jednorazové vreckovky
 toaletný papier
 hrebeň
 hydratačný krém
 obuv do sprchy
 jednorazové papierové uteráky
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c) Zdravotnícky balíček
 naordinované lieky PSS
 v prípade PSS s DM – inzulínové pero a náhradné ihly
 antipyretiká
 jednorazové štvorce
 Prontosan
 leukoplast
 obväzy
 preväzové nožnice
 vatové tampóny
 dezinfekčný roztok na kožu Alcoderm
 injekčná ihla
 injekčná striekačka 5 ml, 2 ml
 emitná miska
 Esmarchovo škrtidlo
 čisté tlačivá Dekurzov
 písacie potreby
 zvýrazňovač
d) Potravinový balíček
 čaj
 cukor
 káva
 umelé sladidlo
 1 balík suchárov
 Nutridrinky
 Fresubin creme
 jednorazový riad – papierové poháre na kávu, poháre na vodu, lyžice, taniere
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e) Balíček čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov
 Jar - čistiaci prostriedok
 Medicarine – dezinfekčný prostriedok
 Oxychlorine – dezinfekčný prostriedok na plochy v rozprašovači
 Alcoderm – dezinfekčný prostriedok na ruky v rozprašovači
 Sada univerzálnych utierok – na povrchy, na dlážky, na kuchynskú linku a jedálenské
stoly a na prach
 Handry na dlážky
 Mop
 Vedro
 Metla, lopatka
Zásoby - vytvorenie zásob surovín na prípravu stravy, trvanlivých potravín, nápojov,
jednorazového riadu a OOPP, min. na 14 dní vopred.
D/ JEDÁLNY LÍSTOK
Príprava týždenného jedálneho lístka s maximálnym podielom trvanlivých potravín.

E/ KOMUNIKÁCIA A INFORMOVANOSŤ
V čase krízovej situácie je zabezpečená informovanosť všetkých zamestnancov, v záujme
dodržiavania jednotných postupov a jednotnej komunikácie.
V čase krízovej situácie je zabezpečená informovanosť všetkých PSS, v nevyhnutnom rozsahu,
individuálne, v zrozumiteľnej forme PSS. Vzhľadom k tomu, že nie sú povolené návštevy, ani nie
je povolené opúšťať zariadenia, sú zabezpečené formy komunikácie telefonické, príp. mailové.
V čase krízovej situácie je zabezpečená informovanosť verejnosti.
Pre zamestnancov aj PSS sú pripravené psychologické alebo supervízne intervencie.
1. Komunikácia PSS s príbuznými, rodinou, blízkymi osobami
Vzájomná komunikácia je zabezpečená telefonickou komunikáciou (telefonickým hovorom alebo
video-hovorom) alebo e-mailovou komunikáciou, podľa záujmu a potrieb PSS, príbuzných
a blízkych:
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 v prípade, že PSS nemá možnosť telefonického spojenia s kontaktnou alebo inou blízkou
osobou

vlastným

mobilným

telefónom,

telefonickú

komunikáciu

zabezpečí

interdisciplinárny tím prostredníctvom mobilného telefónu zariadenia a to formou
telefonického hovoru alebo video-hovoru
 PSS môže využívať aj e-mailovú komunikáciu, ktorá je zabezpečená prostredníctvom
sociálnych pracovníkov
 PSS môže využívať aj facebook informácie na facebook profile ZSS Môj domov; táto
možnosť

je

sprostredkovaná

prostredníctvom

mobilného

telefónu

zariadenia

prostredníctvom pracovníka interdisciplinárneho tímu
2. Informovanosť PSS
PSS je informovaný o spracovaní Plánu krízových opatrení. Informácie voči PSS podávame v im
zrozumiteľnej forme, v rozsahu:
 sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ a Úradom Nitrianskeho samosprávneho
kraja
 informácie umiestňujeme na informačných tabuliach -

nástenkách (Topoľčany - vo

vestibule A1, B1 a pred vchodmi do veľkej jedálne; Prašice – vo vchode)
 plán preventívnych opatrení je vypracovaný
 plán krízových opatrení v prípade karantény je vypracovaný
 príbuzných priebežne informujeme o situácii a odpovedáme na otázky, ktoré nám položia.
Rozsah podávaných informácií je závislý od individuálnych možností, schopností a potrieb PSS.
Informácie PSS podávame v im zrozumiteľnej forme.
3. Informovanosť verejnosti a príbuzných zo ZSS
a) Verejnosť a príbuzní sú informovaní o spracovaní preventívneho a krízového plánu na web
stránke ZSS: moj-domov@moj-domov.sk
b) Telefonickým kontaktom na tel. číslach:
 038/532 67 50 - v mieste poskytovania sociálnych služieb TOPOĽČANY
 038/ 539 13 26 - v mieste poskytovania PRAŠICE
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Informácie poskytujú koordinátorky jednotlivých oddelení – interdicsiplinárnych tímov (IT),
prípadne, koordinátorkou určený zamestnanec:
IT A

Ing. Eva Jančeková

IT 3

Mgr. Alexandra Prášek-Neumannová

IT 4 a 5

Mgr. Svetlana Šimková

IT 6 Prašice

Mgr. Lenka Janská

c) Prostredníctvom mailových správ – na otázky príbuzných PSS odpovedá vedúca úseku
služieb Mgr. Simona Červená
4. Komunikáciu

s médiami

vedie

výhradne

riaditeľka,

prípadne

riaditeľkou

určený

zamestnanec.
F/ ODPAD A JEHO LIKVIDÁCIA
Odpad je potrebné separovať. Na separáciu odpadu sú pripravené a označené nádoby nasledovne:
a) Do nádoby označenej ako BIOHAZARD (biologický odpad) vhadzuje personál a PSS
použité inkontinenčné pomôcky, jednorazové rúška a rukavice, jednorazové vreckovky,
jednorazový riad, jednorazové zdravotnícke pomôcky.
b) Do nádoby č. 1 vhadzuje personál posteľné prádlo PSS
c) Do nádoby č. 2 vhadzuje personál osobné oblečenie PSS
d) Do nádoby č. 3 vhadzuje personál vlastné ochranné oblečenie.
Odpad sa pravidelne bude vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontaminácii
okolitého prostredia mimo izolačnú miestnosť.
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II.
Fáza realizácie
A/ Vznik krízovej situácie
a) Postup v prípade, ak u prijímateľa sociálnej služby je podozrenie na infekciu COVID-19
službukonajúca sestra primárne kontaktuje hlavnú sestru, ktorá zvolá IKT
ambulantná sestra informuje ošetrujúceho lekára:
 v Topoľčanoch - MUDr. Annu Švajlenovú alebo MUDr. Katarínu Naštickú
 v Prašiciach – MUDr. Igora Hupku
členmi IKT je zriadená oranžová zóna, kde je PSS izolovaný a pripravovaná červená
zóna
ďalší postup je v súlade s týmto PKO
b) Postup v prípade, ak u prijímateľa sociálnej služby je potvrdená infekcia COVID-19
službukonajúca sestra primárne kontaktuje hlavnú sestru
hlavná sestra zvolá IKT
ambulantná sestra informuje ošetrujúceho lekára:
 v Topoľčanoch - MUDr. Annu Švajlenovú alebo MUDr. Katarínu Naštickú
 v Prašiciach – MUDr. Igora Hupku
riaditeľka

zariadenia

informuje

Regionálny

úrad

verejného

zdravotníctva

v Topoľčanoch a zriaďovateľa – Nitriansky samosprávny kraj.
Ak ošetrujúci lekár alebo odborný pracovník RÚVZ rozhodne, že prijímateľ sociálnej služby
nebude prevezený na odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale zostáva v ZSS, zriaďuje sa
červená zóna.

B/ Spolupráca s Interným krízovým tímom
Hlavná sestra ihneď informuje prvú líniu interného krízového tímu: vedúcu úseku služieb –
predsedníčku IKT a riaditeľku zariadenia, ktoré budú v krátkom čase prítomné pre zabezpečenie
koordinácie krízovej situácie. Riaditeľka zariadenia zvoláva druhú líniu interného krízového tímu.
Interný krízový tím implementuje krízové opatrenia, najmä zabezpečenie ľudských zdrojov a
koordinuje potrebné úkony a postupy.
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C/ Reprofilizácia lôžok
a) PSS bez príznakov COVID-19 = Zelená zóna
b) PSS čakajúci na výsledok testov RT-PCR/ Ag test = Oranžová zóna
c) PSS s pozitívnym výsledkom testu = Červená zóna

Zelená zóna je tá časť zariadenia, z ktorej zamestnanci zabezpečujú zásobovanie oranžovej
a červenej zóny pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných podmienok a pravidiel ochrany. Je tiež
zónou, kde nie je podozrenie ani výskyt ochorenia COVID-19. Riadime sa aktuálnymi
Vyhláškami ÚVZ a platným COVID automatom. Vykonáva sa:
 denná dezinfekcia plôch a priestorov
 pravidelné žiarenie spoločných priestorov v nočnej zmene germicídnymi žiaričmi
 denné meranie telesnej teploty PSS
 dodržiavanie R-O-R
 monitoring cestovateľskej anamnézy zamestnancov
 vypisovanie Čestných prehlásení návštevami PSS na vrátnici zariadenia

Pre oranžovú zónu sú vyhradené priestory na konci chodby oddelenej od ostatnej chodby
plastovými dverami v počte 10 lôžok. Jedna miestnosť

je vyhradená pre zamestnancov.

Starostlivosť o PSS bude vykonávaná personálom oddelenia, na ktorom je vytvorená oranžová
zóna. Pri vstupe sa nachádza stojan s dezinfekciou a vešiak s jednorázovými plášťami. Vstupujúci
personál si najskôr vydezinfikuje ruky a oblieka si jednorázový plášť. Následne ide do miestnosti
určenej pre personál kde si oblečie jednorázové rukavice. Rúško má na sebe pri vstupe.
V ochranných pomôckach vstupuje do izby PSS kde si navlečie ešte jedny jednorázové rukavice
PSS. Personál vykonáva činnosti podľa profesie – ošetrovateľská/opatrovateľská/sociálna
/rehabilitačná starostlivosť. Službukonajúca sestra monitoruje telesnú teplotu, celkový zdravotný
stav PSS

a vedie príslušnú dokumentáciu. Po vykonaní činností u PSS si personál vymení

jednorázové rukavice, vydezinfikuje si prvé rukavice a navlečie si ďalšie rukavice od PSS,
u ktorého ide vykonávať dané činnosti. Rukavice vyhadzuje do koša na chodbe. Po vykonaní
činností u všetkých PSS v oranžovej zóne si personál vyzlieka jednorázový plášť, rukavice, rúško
a vhadzuje ich do nádoby pred východom z oranžovej zóny.
Stravovanie je zabezpečené v jednorazových plastových nádobách.
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Upratovanie je zabezpečené upratovačkou príslušného oddelenia. Upratovačka vstupuje
a dodržiava zásady ako odborný personál.
Reprofilizácia lôžok a starostlivosť o PSS bude prebiehať poľa počtu pozitívne testovaných PSS
Reprofilizované lôžka

Umiestnenie ubytovania

Počet lôžok

Možnosť č. 1

Oddelená časť chodby

10 lôžok

Možnosť č. 2

Stred uzavretej chodby

21 lôžok

Možnosť č. 3

Celá chodba

35 lôžok

Možnosť č. 4

Celé oddelenie

57 lôžok

Možnosť č. 5

Celá budova

118

Možnosť č. 6

Celé zariadenie

242

Pri pozitívnom výsledku testovania PSS zasadá IKT a vyberie sa jedna z možností reprofilizácie
lôžok. Následne sa vyčlení personál, ktorý bude zabezpečovať starostlivosť o PSS v červenej
zóne. Vytvorí sa celý tím zložený zo všetkých profesií odborných činností a pani upratovačky.
Koordinátorka oddelenia kontaktuje Ing. Denciovú v súvislosti s preberaním kľúčov od šatne pre
zamestnancov v červenej zóne. Šatňa pre zamestnancov v červenej zóne sa nachádza na prízemí
A budovy. Zamestnanec pri vstupe do zariadenia sa pípne dochádzkovým čípom a vstupuje do
určenej šatne. Prezlieka sa do pracovného oblečenia a vstupuje na oddelenie určeným výťahom.
Následne vstupuje do vyhradenej miestnosti na obliekanie ochranných pomôcok na oddelení.
Postup obliekania ochranného oblečenia a pomôcok:
1. dôsledná dezinfekcia rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom, podľa 6 úkonov
2. respirátor
3. ochranné okuliare
4. ochranný jednorazový plášť alebo overal
5. ochranný štít
6. návleky
7. dezinfekcia rúk
8. ochranné jednorazové rukavice
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Postup vyzliekania ochranného oblečenia a pomôcok
1. ochranný štít
2. jednorazový ochranný plášť alebo ochranný overal
3. návleky
4. jednorazové rukavice
5. ochranné okuliare, ktoré vložíme do pripravenej nádoby s dezinfekčným roztokom
6. respirátor
7. jednorazové rukavice.
Postup likvidácie použitého ochranného oblečenia a pomôcok
Jednorazový odev po pracovnej zmene vhodí zamestnanec do uzatvárateľnej nádoby na to určenej,
ktorá je označená nápisom BIOHAZARD a v ktorej je igelitové vrece. Likvidácia odpadu sa riadi
prísne predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu. Postup zberu a likvidácie odpadu v červenej
zóne realizuje službukonajúci pracovník červenej zóny:
 zaviaže vrece a vyberie zo stojana
 vydezinfikuje povrch vreca
 kontaktuje personál oddelenia
 vydezinfikované vrece vyloží pred dvere červenej zóny.
 ochranné okuliare a štít je nutné nechať ponorené v dezinfekčnom roztoku po dobu 30
minút. Potom umyť pod prúdom vody a vložiť do čistého igelitového vrecka. Vrecko
vydezinfikuje a vyloží pred dvere červenej zóny. Službukonajúci personál opláchne
ochranné okuliare a štít osuší a pripraví na ďalšie použitie.

Postup zberu a likvidácie odpadu
Postup zberu a likvidácie odpadu pripraveného pred dverami červenej zóny realizuje obslužný
personál v ochranných pomôckach:
 vydezinfikuje povrch každého vreca
 vynesie vrecia do bývalej sušiarne za A budovou.
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Starostlivosť o PSS v červenej zóne
Starostlivosť je zabezpečovaná tímom zamestnancov určených pre červenú zónu. Vedie sa
príslušná dokumentácia všetkých profesií odborných zamestnancov. Podávanie liekov, meranie
fyziologických funkcií, osobná hygiena, obliekanie, stravovanie, výmena inkontinenčných
pomôcok, upratovanie, výkon dezinfekcie, aktivizácia, ošetrovanie rán, oxygenoterapia,
psychologická podpora sú realizované výhradne určenými zamestnancami na izbách PSS.
PSS nevychádza z červenej zóny, nestretáva sa s ostatnými PSS a ostatným personálom. Do
červenej zóny sa nesmie dostať iný PSS a ani iný personál.

Postup zabezpečenia stravovania
Na základe jedálneho lístka personál stravovacej prevádzky pripraví každý chod – jedlo aj nápoje
do jednorazových nádob. Nádoby spolu s príbormi vloží do igelitového vrecka a odnesie pred
dvere červenej zóny. Pre stravu je pred dverami červenej zóny pripravený stolík.
Službukonajúci personál červenej zóny zoberie pripravené jedlo v igelitovom vrecku a obslúži
PSS, podľa individuálnych potrieb a možností PSS. Po konzumácii zvyšky stravy zhrnie do vedra
a použité obaly jeden do druhého vloží späť do igelitového vrecka, zaviaže a odhodí do nádoby
na odpad s označením BIOHAZARD. Tiež uzatvorí vedro so zvyškami stravy, vydezinfikuje ho
a vyloží pred dvere červenej zóny.
Postup čistenia a dezinfekcie priestorov
Pridelená upratovačka vykoná čistenie a dezinfekciu priestorov červenej zóny:
1. mechanickú očistu vykoná vodou a čistiacim prostriedkom, ktoré si pripraví vo vedre, na
čistenie podláh použije mop, na čistenie povrchov použije handru zo sady, podľa
farebného určenia
 modrá farba – vodorovné povrchy, čelá postelí, bočníc, hrazdy, stolíkov, parapetných
dosiek, dvierok zárubne, madlá, kľučky, madlá na WC, vodovodné batérie – zelená
farba
 ružová farba – WC kryt, močové fľaše, prenosné WC
 žltá farba – prach
 biela farba – zrkadlá
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2. dezinfekcia chemickou očistou je určená na povrchy – vodorovné plochy, čelá, bočnice,
hrazdička, kľučky, úchytky na dvierkach, telefón, písacie potreby, ZOD obal, v súlade
s prílohami Plánu preventívnych opatrení.
Po odchode z červenej zóny zamestnanec sa vyzlieka v určenej miestnosti a odchádza určeným
výťahom do šatne. V šatni si vyzlečie pracovné oblečenie a vhadzuje ho do určenej nádoby
s vrecom. Operátorka práčovne v rukaviciach zoberie vrece a pracovné oblečenie perie vo
vyhradenej práčke s pridanou dezinfekciou.

