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Štruktúra Plánu krízových opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia 

infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19 (SARS-CoV-2) v CSS – 

Jesienka Myjava 
 

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava má vypracovaný Plán krízových opatrení 

v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia spôsobnej koronavírusom COVID-19 (SARS-Co-

V-2) na predchádzanie vzniku a šírenia COVID-19 zo dňa 24.06.2021 v štruktúre 

nasledovných bodov: 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Cieľ vydania 

1. 2 Súvisiace predpisy 

1. 3 Skratky 

2. Informovanosť o víruse a ochorení COVID-19 

3. Prevencia šírenia vírusovej infekcie a ochorenia COVID-19 

3. 1 Všeobecné zásady šírenia respiračných chorôb 

3. 2 Umývanie rúk 

3. 3 Prekrytie horných dýchacích ciest (tvárové rúška) 

3. 4 Zákaz návštev a odporúčanie k obmedzeniu pohybu prijímateľov sociálnych služieb mimo 

areálu CSS – Jesienka Myjava 

3. 5 Ochranné pomôcky 

3. 6 Preventívna kontrola zdravotného stavu prijímateľov sociálnych služieb 

3. 7 Preventívne opatrenia pri prijímaní nových prijímateľov sociálnych služieb 

4. Opatrenia v prípade podozrenia na respiračnú infekciu a v prípade návratu zo zariadenia 

ústavnej zdravotnej starostlivosti 

5. Riešenie situácie s výpadkami zamestnancov 

6. Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca 

7. Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u prijímateľa sociálnej služby 

8. Dočasné karanténne (izolačné) miestnosti 

9. Manipulácia s odpadom 

10. Zloženie krízového štábu 

11. Záverečné ustanovenia 

 

Plán krízových opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia spôsobnej koronavírusom 

COVID-19 (SARS-Co-V-2) obsahuje prílohy: 

Príloha č. 1 Zoznam a kontakty členov krízového štábu a iné dôležité kontakty 

Príloha č. 2 Protokol postupu v prípade podozrenia nákazy v CSS – Jesienka Myjava 

Príloha č. 3 Postup obliekania a vyzliekania jednotlivých OOPP 

Príloha č. 4 Plán reprofilizácie lôžok v CSS – Jesienka Myjava 

Príloha č. 5 Menovanie členov krízového štábu 

Príloha č. 6 Menovací dekrét člena krízového štábu 

Príloha č. 7 Kontakty členov krízového štábu 
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Príloha č. 8 Zoznam s telefónnymi číslami (so súhlasom zamestnanca), ktoré vyjadrili ochotu 

v prípade karantény v CSS – Jesienka Myjava zotrvať v krízovej službe (t. j. nepretržitý pobyt 

v uzatvorenom objekte 24/7) 

Príloha č. 9 Zoznam vybavenia, ktoré zamestnanci musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia 

karantény a povolania do CSS – Jesienka Myjava ku krízovej službe 

Príloha č. 10 Informačný list prijímateľa sociálnej služby (PSS) 

Príloha č. 11 Zoznam zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu 

Príloha č. 12 Jedálny lístok pre prípad nariadenej karantény – pri mimoriadnej situácii 

Príloha č. 13 Postup prania a obsluhy práčok pre prípad nariadenej karantény – pri 

mimoriadnej situácii   

Príloha č. 14 Psychosociálny manažment zariadenia sociálnych služieb 

 

S Plánom krízových opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia spôsobnej 

koronavírusom COVID-19 (SARS-Co-V-2) pracuje interný krízový štáb, ktorý zasadá podľa 

potreby. Zo stretnutí interného krízového štábu sa vypracováva zápisnica. 

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol 

o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia 

prijímateľmi sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb 

na základe platnej legislatívy SR,  usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a zriaďovateľa.  

 

Plán krízových opatrení v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia spôsobnej koronavírusom 

COVID-19 (SARS-Co-V-2) a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle 

legislatívy SR.  

 

 


