CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE PREŠOV, n.o.
SMERNICA
NÁZOV

č. 6/ PRACPOD

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej
udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia
ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARSCoV-2). Otvorený dokument pre zmeny.

DÁTUM schválenia

10/2020

Kritérium kvality poskytovania sociálnej služby

2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie
krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní
prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného
obmedzenia

URČENÉ PRE

RIADITEĽ, ZAMESTNANCI, PRIJÍMATELIA

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE
Táto smernica upravuje postupy pre predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia
COVID-19 spôsobenej koronavírusom v Centre včasnej intervencie Prešov, n.o. (https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovnasocialna-oblast/socialne-sluzby/plan-riesenia-krizovej-situacie-subjekty-hospodarskej-mobilizacie.html)

Krízová komunikácia:
Každý človek, ktorý je vystavený nebezpečenstvu potrebuje byť optimálne informovaný o riziku, preventívnych opatreniach a vhodnom
správaní sa pri mimoriadnych udalostiach.
Zásady krízovej komunikácie:
• komunikovať optimálne,
• komunikovať empaticky,
• komunikovať jasne a asertívne,
• aktívne počúvať, čo človek, ktorý je zasiahnutý mimoriadnou udalosťou potrebuje

II. ÚČEL VYDANIA SMERNICE
2.1 Účelom vydania tejto smernice je:
zabezpečenie koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej
„COVID-19“);
formulácia preventívnych opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 a postupov pri výskyte
podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u prijímateľov sociálnych služieb alebo zamestnancov.
vytvorenie podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov sociálnych služieb a ich rodín, ako aj
zamestnancov;
2.2 Smernica je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia postupov a pravidiel pri používaní
prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 podmienok kvality
poskytovaných sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sociálnych službách“).
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2.3. Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie (Ďalej aj SVI) vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie
prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Poskytovateľ sociálnej služby preto aj v čase krízových situácií
vytvára podmienky k podpore a zachovaniu základných ľudských práv a slobôd všetkých osôb.
III. SÚVISIACE PREDPISY A USMERNENIA
3.1. Poskytovateľ sociálnych služieb sa vzhľadom na dosiahnutie účelu smernice riadi najmä nasledovnými predpismi:
-

Nariadenie vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie;

-

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu;

-

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-

Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

3.2 Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“), Ministerstva
zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov verejnej správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR
SR (https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/)
3.3 Za týmto účelom riaditeľ zariadenia alebo ňou poverená osoba denne sleduje aktuálne informácie na webovom sídle MPSVR SR
a ďalších relevantných inštitúcií.
(Najmä Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
a Ministerstva zdravotníctva SR https://www.korona.gov.sk/ )

3.4 Organizácia CVIPO sa riadi pokynmi v rámci Semaforu 1. a 11. v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s
ambulantnou formou1podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pandemicky-plan-mpsvrsr/pandemicky-plan-mpsvrsr-final-02-10-2020.pdf)

IV. OSOBITÝ CHARAKTER PREDPISU – OTVORENOSŤ
4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v
súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú, je tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je
nevyhnutné ho aktualizovať, dopĺňať a meniť.
4.2 Zmeny v dokumente budú vyznačené farebne kvôli lepšej prehľadnosti. Zamestnanci a prijímatelia SVI budú o nich pravidelne
informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.
V. INFORMOVANOSŤ O VÍRUSE A OCHORENÍ COVID-19
5.1 Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné informácie ohľadom rizík súvisiacich s novým
koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch ochorenia COVID-19 a preventívnych opatreniach.
5.2 Za koordinovanú informovanosť je v CVIPO zodpovedný riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec. Náležitá informovanosť je
dôležitá pre všetkých zamestnancov, prijímateľov a ich rodiny. Zodpovedná osoba zabezpečí, aby informovanosť bola pre všetkých
zrozumiteľná a dostupná.
5.3 SARS-CoV-2 je respiračný vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. K prenosu dochádza primárne kontaktom s infikovanou
osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo
kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo
sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v slinách, moči a stolici.
5.4 Testovanie na prítomnosť koronavírusu sa môže realizovať aj preventívne. Testovanie si zabezpečuje každý zamestnanec
a prijímatelia a ich rodiny samostatne, po vlastnej línii.
5.5 PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19 SÚ NAJMÄ:
-

teplota nad 38°C (pozor! u starších a imunitne oslabených klientov 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

-

únava.
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Vo všeobecnosti môže táto infekcia spôsobiť závažnejšie príznaky u klientov s oslabeným imunitným systémom, a to najmä:
-

seniorov nad 70 rokov,

-

klientov s chronickým ochorením (onkologické ochorenie, pľúcne ochorenie, srdcovo-cievne ochorenia),

-

klientov liečených imunosupresívnymi (imunitný systém potláčajúcimi) liekmi.

5.6 Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky a iných respiračných infekcií, je možné, že
podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným respiračným infekčným ochorením, preto je potrebné zachovať rozvahu a kontaktovať
všeobecného lekára, alebo v prípade nejasností hygienika príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“)
a riadiť sa ich usmerneniami.
VI. ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY A POVINNOSTI V RÁMCI ULOŽENÝCH OPATRENÍ HOSPODÁRSKEJ
MOBILIZÁCIE
6.1 Pri poskytovaní sociálnej služby včasnej intervencie sa do doby odvolania núdzového stavu preferujú dištančné formy intervencií.
Menovite: telefonická, emailová, ZOOM, Facebook, WhatsApp, Viber, atď. Termín a čas je dohodnutý obligátnym spôsobom.
6.2. Osobné stretnutia je možné vykonávať za prísnych hygienických podmienok a len na základe kontaktu poskytovateľa
a prijímateľa. Voľba osobnej formy stretnutia v rodinách bude zo strany prijímateľa v prípade krízových a náročných životných situácií
v rodine jasne deklarovaná.
Zásady pre poskytovanie osobných konzultácií (ambulantne, terénne):
1. o poskytnutie požiada prijímateľ (zákonný zástupca) poskytovateľa.
2. prijímateľ a jeho rodina nie sú infikovaní vírusom SARS-COVID19.
3. prijímateľ (zákonný zástupca) potvrdí negativitu členov rodiny čestným prehlásením, príp. dobrovoľne ak má záujem
preukáže sa aj negatívnym testom (AG, PCR).
3. stretnutie prebieha za prísnych hygienických podmienok podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR. Dospelí majú
povinne rúško (alebo inou hygienicky korektnú prekrytie úst a nosa), pohybujú sa čím viac v externých priestoroch,
v uzatvorených miestnostiach ak je to možné po pol hodine vetrajú. Podľa možností medzi sebou dospelé osoby dodržiavajú
2m odstup.
4. v rodine sa v čase stretnutia s pracovníkmi v rodine sa v domácnosti nachádza len prijímateľ SVI, jeho rodičia a súrodenci.
Ak je to možné tak prijímateľ zabezpečí, aby sa v čase stretnutia v priestore vykonávania SVI nenachádzalo viac ako 6 osôb po
dobu dlhšie ako 30 min.
5. u prijímateľov, ktorí sú po prekonaní ochorenia COVID19 platí výnimka podľa vydaných opatrení ÚVZ SR: Testovanie

nemusia absolvovať osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako
tri mesiace.

6.3 Zamestnanec môže poskytovať a vykonávať SVI v prirodzenom prostredí prijímateľa ak sám vie preukázať svoju negativitu v rámci
infekcie vírusom SARS-COVID19. Preukazuje to buď negatívnym výsledkom testov AG, PCR alebo čestným prehlásením o zdravotnom
stave zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku. Toto prehlásenie musí dokladovať zamestnávateľovi minimálne 2x mesačne do
odvolania núdzového stavu v SR.
VII. PREVENCIA ŠÍRENIA VÍRUSOVEJ INFEKCIE A OCHORENIA COVID-19
7.1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY ŠÍRENIA RESPIRAČNÝCH CHORÔB:
Najlepším spôsobom, ako zabrániť nákaze, je vyhnúť sa expozícii (t. j. stretnutiu) s infikovaným človekom alebo expozícii s vírusom.
Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov, vrátane SARS-CoV-2, sú nasledovné:

-

-

vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením;

-

skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí;

-

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.

Dezinfekcia je v ambulancii CVIPO realizovaná v súlade s Prílohami č. 3 a 4 tohto dokumentu.
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7.2 UMÝVANIE RÚK
7.2.1 Zamestnanci umývajú ruky najmä:
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,
po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
pred odchodom z práce,
pri príchode domov.
Dôležité je nepoužívať spoločné uteráky, predmety osobnej potreby a dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle
prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo k ich kontaminácii a vetrať.
7.2.2 Prijímatelia v prirodzenom prostredí sa riadia platnými nariadeniami vlády a RÚVZ.

(https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/vyhlaska_uvz_31_2020_22_12_2020.pdf)

7.3 PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST (TVÁROVÉ RÚŠKA)
7.3.1 V súlade s nariadením hlavného hygienika SR je dôležitým preventívnym opatrením zákaz vychádzať a pohybovať sa na
verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (tvárové rúška), ktoré poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou.
Je dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu (pokyny na: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf a fakty
o tvárovom rúšku http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_fakty_o_rusku.pdf) .
7.3.2 Po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy neodstraňovať rúško uchopením rúška jeho
časťou pokrývajúcou tvár) a zlikvidovať rúško ako infekčný odpad. Po odložení rúška do odpadu je potrebné vykonať hygienu rúk.
7.3.3 CVIPO zabezpečí pre všetkých pracovníkov dostatočné množstvo ochranných rúšok.
7.3.4 Výnimky z nosenia rúšok budú starostlivo zvážené vzhľadom na osoby s poruchami autistického spektra, v úzkej spolupráci
odborných zamestnancov a prijímateľov SVI a ich rodín a v prípade potreby aj s lekárom a inými osobami.
7.4 OCHRANNÉ POMÔCKY
7.4.1 CVIPO pre zamestnancov zabezpečí adekvátne ochranné pomôcky pre obe formy poskytovania SVI. Základnými sú tvárové
rúško (jednorazové, textilné, prekrytie dýchacích ciest) , dezinfekcia na ruky, ochranné štíty, jednorazové utierky, respirátor FFP3
(respektíve FFP2 + rúško/Medical Face Mask), okuliare, jednorazové rukavice. Príp. aj iné, podľa situácia v rodinách prijímateľa.
7.5 PREVENTÍVNE OPATRENIA PRI PRIJÍMANÍ NOVÝCH KLIENTOV
7.5.1 Nové žiadosti o prijatie do SVI je možné podať v období karantény aj dištančne. Pri prvom osobnom kontakte s prijímateľom
musí zákonný zástupca podpísať čestné prehlásenie (viď príloha). Zamestnanec je povinný pred osobným kontaktom s prijímateľom
rozhovorom overiť cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav v rodine (príslušníci žijúci s prijímateľom).
VIII. RIEŠENIE SITUÁCIE S VÝPADKAMI PRACOVNÍKOV
8.1 V prípade výpadku takého množstva zamestnancov, že by nebolo možné zabezpečiť chod prevádzky CVIPO, nahlási riaditeľ
príslušnému Vyššiemu územnému celku nedostatok personálnych kapacít v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, ktorú
vykonávajú.
8.2 Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 sa ukladá zamestnancom pracovná povinnosť a zákaz uplatnenia práva na štrajk.
Uložená pracovná povinnosť sa vzťahuje výlučne na zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zdravotnej starostlivosti v rozsahu
ošetrovateľskej starostlivosti. Zamestnanec, ktorému bola uložená pracovná povinnosť je povinný:

-

zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej
mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

-

vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jeho zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej
mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

-

plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jeho zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej
mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.)
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IX. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 U ZAMESTNANCA
9.1 Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí boli vystavení kontaktu s človekom s
potvrdeným ochorením COVID-19, majú byť bezodkladne izolovaní v domácom prostredí počas 14 dní od posledného kontaktu s chorou
osobou, nakoľko sa v priebehu tohto obdobia môže u nich vyvinúť ochorenie s príznakmi.
9.2 Zamestnanec CVIPO je o kontakte s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19 povinný neodkladne telefonicky informovať
riaditeľa CVIPO. Zamestnanec je povinní postupovať podľa inštrukcií všeobecného lekára, ktorého kontaktuje iba telefonicky (podľa
inštrukcií má buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii). V prípade nejasností kontaktuje hygienika príslušného
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) a v ďalšom postupe sa riadi ich usmerneniami.
9.3 Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať
zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu mu všeobecného lekára, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k
vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť ochorenia
COVID-19. O prípadnom nariadení karantény, t. j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ, ktorý je povinný podať
zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.
9.4 V prípade, že je zamestnancovi nariadená karanténa, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, pri ktorej mu prislúcha náhrada
mzdy alebo platu rovnako ako v prípade, keď je dočasne práce neschopný.
9.5 V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú izolované všetky ostatné osoby, ktoré prišli s chorým zamestnancom
do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne
dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku CVIPO
a usmernenia pracovníka RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje sa podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy
v zariadení“ (pozri Príloha č. 2).
X. POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE COVID-19 U PRIJÍMATEĽA
10.1 V prípade, že pracovník terénnej sociálnej služby príde do kontaktu s klientom podozrivým na vírusové ochorenie COVID-19, a ak
napriek povinným bezpečnostným opatreniam nedodržal pokyny a nemá osobné ochranné prostriedky, bezodkladne opustí priestory,
v ktorých sa prijímateľ nachádza a komunikuje len zo vzdialenosti väčšej ako 2 metre, alebo telefonicky.
10.2 Pracovník sa vyhne kontaktu s ďalšími osobami, ak je to možné a bezodkladne informuje nadriadeného pracovníka a kontaktuje
svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo v prípade nedostupnosti príslušný RÚVZ (kontaktné telefónne čísla sú v odporúčaní,
ktoré tvoria prílohu tohto dokumentu).
10.3 V prípade, že je prijímateľ v domácej izolácii a nie je možné prerušiť poskytovanie SVI, príp. ide o intervenciu v rámci krízy v záujme
zachovania života, zdravia a bezpečnosti prijímateľa, personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu so
suspektným alebo s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade nejasností kontaktuje hygienika príslušného Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) a v ďalšom postupe sa riadi ich usmerneniami.
XI. MANIPULÁCIA S ODPADOM
11.1 Jednorazové pomôcky musia byť bezpečne likvidované ihneď po použití v nádobe na to určenej a označenej biohazard alebo
biologický odpad alebo majú byť vložené do plastových vriec na odpad a zviazané. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh
odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m3 a silu minimálne 0,1 mm. Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať OOPP. Pri
terénnej práci takéto vrecia alebo nádoby sú k dispozícii v OMV organizácie a následne sú zlikvidované podľa štandardných postupov.
Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška, vreckovky a rukavice z domácností ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do
plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy v pôsobnosti Ministerstva životného
prostredia SR a v uvedenej súvislosti odporúča upozorniť verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu
(papier, plast)“.

(https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-presamospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153).
XII. ZLOŽENIE KRÍZOVÉHO TÍMU A DÔLEŽITÉ KONTAKTY
12.1 Za účelom zabezpečenia preventívnych, a v prípade potreby aj represívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
v CVIPO, ako aj zabezpečenia realizácie plánu krízových opatrení, riaditeľ menuje vybraných zamestnancov za členov krízového tímu.
Zoznam členov krízového tímu tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.
12.2 V prípade potreby budú do pracovnej skupiny prizvaní aj iní zamestnanci prípadne externí odborníci.
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XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Interný predpis (metodický pokyn) je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní sa s ním preukázateľne oboznámiť.
2. Kontrolou jeho dodržiavania a realizovania sú poverení a zodpovední vedúci zamestnanci.
3. Interný predpis (metodický pokyn) nadobúda platnosť dňom vydania. V tlačenej podobe je uložený k nahliadnutiu a k dispozícii:
a) v kancelárii CVIPO Vodárenská 3, 7. poschodie,
b) na vývesnej tabuli vo vestibule ambulancie CVIPO.
4. Interný predpis (metodický pokyn) je zverejnený na webovom sídle ASAP.
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Zoznam príloh
Príloha č. 1 Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty
Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty
Meno

Telefón

E - mail

Podpis

Michnovičová

0919031421

michnovicova@cvipresov.sk

Poláková

0948534277

polakova@cvipresov.sk

Kontaktná osoba na odpovedanie otázok: Poláková Zuzana 0948 534277

Dohodnutá forma komunikácie (informovanosti zamestnancov/rodinných príslušníkov): telefonická, emailová.
Kontakty rôzne
Meno / názov

Telefón / E-mail

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Prešove

0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Košiciach

0918 389 841

Web

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/rodinasocialna-pomoc/socialnesluzby/covid/vyhlaska_uvz_31_2020_22_12_2020.pdf
https://virus-corona.sk
https://www.employment.gov.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

0917 222 682 novykoronavirus@uvzsr.sk

Národné referenčné centrum zdravotníckych informácii

0800 221 234

OÚ Prešov

Odbor krízového riadenia 051/7082226
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Príloha č. 2
Protokol postupu
Úkon

Zodpovedný

1.

Zistenie osoby nakazenej virózou

Ktorýkoľvek zamestnanec okamžite nahlási vedeniu CVIPO

2.

Kontaktovanie RÚVZ, zriaďovateľa

Riaditeľ alebo ním poverená osoba

3.

Preventívne uzavretie organizácie

Príkaz vydá riaditeľ

4.

Vyšetrenie všetkých zamestnancov

Riaditeľ

5.

14 dní karanténa

Nariadi RÚVZ

6.

Spolupráca so zriaďovateľom, VÚC, telefonická informácia o situácii
a žiadosť o bezodkladné dodanie ďalších ochranných prostriedkov,
rukavíc, ochranných oblekov, okuliarov.

Riaditeľ alebo ním poverená osoba

7.

Kontaktovanie psychológa s požiadavkou o poskytnutie konzultácie
(podpory) po telefóne
Pravidelné stretnutia krízového tímu, priebežné vyhodnocovanie
situácie, snaha o upokojenie neštandardnej situácie

Každý zamestnanec po svojej linke

Priebežné hygienické opatrenia

Podľa odporúčaní RÚVZ

8.
9.

Členovia krízového tímu

10
Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o., Vodárenská 3, 080 01 Prešov, IČO: 45744700, DIČ: 2024175868, +421 919 031 421, centrum@cvipresov.sk, http://www.cvipresov.sk/

Príloha č. 3 vzory čestných prehlásení

Čestné vyhlásenie zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby o zdravotnom stave
zamestnanca a osôb, s ktorými je v styku

Meno a priezvisko zamestnanca:

Adresa trvalého pobytu:
Telefonický kontakt:
Čestne vyhlasujem, že sa u mňa neprejavujú príznaky akútneho ochorenia ako je zvýšená teplota alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý
skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky,
chrasty a pod. na koži.
Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Ďalej mi nie je známe, že by som ja alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločnej domácnosti, prišli v priebehu
ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.
Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/á, že by som sa dopustil/a
priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V..................................
Dňa..............................
............................................
Podpis zamestnanca

Pozn.: Čestné vyhlásenie zamestnanec predkladá pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej sociálnej služby
a po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo z dôvodu čerpania PN alebo
OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, alebo pri zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení. V prípade návratu zo zahraničia
sa zamestnanec riadi príslušnými usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva.
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Čestné vyhlásenie
prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku
Meno a priezvisko dieťaťa (prijímateľa):
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu:

Čestne vyhlasujem, že
a) sa u prijímateľa (dieťa) /u rodinných príslušníkov v styku s dieťaťom neprejavujú príznaky akútneho ochorenia
ako zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s
výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha,
bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica
niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.,
b) nemám nariadenú karanténu a v blízkej rodine, s ktorou som v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe
v súvislosti s týmto ochorením.
c) mi nie je známe, že by zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej v domácnosti, prišli v
priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.
Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a)
priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V..................................
Dňa..............................

..................................................................
Podpis ZZ
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