
 

 

Príloha č. 2 

POSTUPY  

POSTUP PRI ZISTENÍ ZVÝŠENEJ TELESNEJ TEPLOTY U ZAMESTNANCA BEZ ĎALŠÍCH PRÍZNAKOV 

RESPIRAČNÉHO OCHORENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanec okamžite 

kontaktuje riaditeľku 

DSS a nevstupuje ďalej  

na pracovisko 

Zistená zvýšená TT 

u zamestnanca, bez 

iných príznakov 

ochorenia 

Riaditeľka odošle 

zamestnanca ihneď do 

domácej izolácie 

Vedúca strediska/ 

vedúca úseku práce 

s klientom zabezpečí za 

zamestnanca náhradu 

a zabezpečí chod 

pracoviska  

Zamestnanec 

kontaktuje svojho 

lekára a riadi sa jeho 

pokynmi 

Zamestnanec sleduje 

svoj stav, prípadné 

ďalšie príznaky 

respiračného ochorenia 

nahlási svojmu 

vedúcemu a lekárovi 

Vedúca 

strediska/vedúca úseku 

práce s klientom zaradí 

zamestnanca do 

pracovného procesu po 

úplnom odznení 

príznakov a po 

odporučení lekára  

(podľa možnosti 

ponecháva zamestnanca 

mimo pracovného 

procesu 14 dní) 

Vedúca 

strediska/vedúca úseku 

práce s klientom 

zabezpečí dezinfekciu 

priestorov a dohliada na 

zvýšené sledovanie 

zdravotného stavu 

klientov   
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POSTUP PRI ZISTENÍ ZVÝŠENEJ TELESNEJ TEPLOTY U ZAMESTNANCA S ĎALŠÍMI  PRÍZNAKMI 

RESPIRAČNÉHO OCHORENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanec 

bezodkladne kontaktuje 

riaditeľku DSS z domu 

telefonicky   

Zistená zvýšená TT, 

nádcha, bolesť hrdla 

a pod. u zamestnanca 

(doma) 

Riaditeľka nariadi 

zamestnancovi domácu 

izoláciu 

Vedúca strediska/ 

vedúca úseku práce 

s klientom zabezpečí za 

zamestnanca náhradu 

a zabezpečí chod 

pracoviska  

Zamestnanec 

kontaktuje svojho 

lekára a riadi sa jeho 

pokynmi 

Zamestnanec sleduje 

svoj stav, prípadné 

ďalšie zmeny nahlási 

svojmu vedúcemu a 

lekárovi 

Vedúca 

strediska/vedúca úseku 

práce s klientom zaradí 

zamestnanca do 

pracovného procesu po 

odporučení lekára  

(podľa možnosti 

ponecháva zamestnanca 

mimo pracovného 

procesu 14 dní) 

Vedúca 

strediska/vedúca úseku 

práce s klientom 

zabezpečí dezinfekciu 

priestorov a dohliada na 

zvýšené sledovanie 

zdravotného stavu 

klientov, používanie 

OOPP   

Riaditeľka bezodkladne 

odošle zamestnanca do 

domácej izolácie 

Riaditeľka telefonicky 

konzultuje RÚVZ 

a ďalej sa riadi jeho 

pokynmi  

Riaditeľka stav 

bezodkladne nahlási 

riaditeľke odboru 

sociálnych vecí BBSK 

a riadi sa jej pokynmi  

Zistená zvýšená TT, 

nádcha, bolesť hrdla 

a pod. u zamestnanca 

(pri vstupe na 

pracovisko) 

Zamestnanec 

nevstupuje ďalej na 

pracovisko 

a bezodkladne 

kontaktuje riaditeľku 

DSS 
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POSTUP PRI ZISTENÍ ZVÝŠENEJ TELESNEJ TEPLOTY U KLIENTA BEZ ĎALŠÍCH PRÍZNAKOV/ALEBO 

S PRÍZNAKMI RESPIRAČNÉHO OCHORENIA 

 

- pri zistení zvýšenej TT u klienta opatrovateľka bezodkladne informuje službukonajúcu zdravotnú sestru na lôžkovom 

oddelení 

- sestra objektivizuje meranie opakovaním merania a použitím iného typu teplomera, zhodnotí stav klienta a prítomnosť 

ďalších príznakov respiračného ochorenia 

- po prehodnotení stavu klienta sestra bezodkladne informuje riaditeľku a zabezpečí izoláciu klienta na samostatnej izbe na 

oddelení 

- sestra zostáva na oddelení, kde je umiestnený klient s podozrením na ochorenie Covid 19 

- riaditeľka bezodkladne zabezpečí uzatvorenie oddelenia a poskytne zamestnancom oddelenia ochranné pomôcky  

- ku klientovi so zvýšenou teplotou/príznakmi respiračného ochorenia pristupuje len jeden zamestnanec a používa ochranné 

prostriedky (plášť, rukavice, čiapka, návleky, respirátor/rúško, ochrana očí) 

- klient zostáva na samostatnej izbe, používa rúško a dezinfikuje si ruky podľa pokynov ošetrujúceho personálu 

- na oddelení kde bol klient ubytovaný sa bezodkladne vykonajú opatrenia zvýšenej dezinfekcie všetkých priestorov 

- personál zabezpečí zvýšený dohľad, pravidelné opakované meranie TT v 3 hodinových intervaloch a sleduje príznaky 

respiračného ochorenia u všetkých klientov 

- klienti zostávajú na svojich izbách, minimalizujú sa akékoľvek kontakty 

- všetci zamestnanci v pracovnej zmene zostávajú na pracovisku 

- riaditeľka zariadenia (prípadne poverená osoba) kontaktuje bezodkladne lekára a riadi sa jeho pokynmi 

- riaditeľka zariadenia kontaktuje bezodkladne RÚVZ a riadi sa jeho pokynmi 

- riaditeľka zariadenia bezodkladne kontaktuje riaditeľku odboru sociálnych vecí BBSK a riadi sa jej pokynmi 

- riaditeľka zariadenia personálne zabezpečí chod ostatných oddelení (bezodkladne zabezpečí náhradu zdravotnej sestry na LO)  

- podľa rozhodnutia RUVZ sa bezodkladne vykoná testovanie na COVID 19 u klienta s príznakmi ochorenia  

- zamestnanci zostávajú na pracovisku do oznámenia výsledku testov 
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- v prípade negatívneho výsledku sa chod jednotlivých oddelení navráti do bežnej prevádzky a klient s bežným respiračným 

ochorením je umiestnený na izolačnú izbu LO 

- klientovi je poskytovaná starostlivosť podľa ordinácie lekára 

-  v prípade pozitívneho výsledku teda potvrdenia COVID 19 u klienta zostáva oddelenie úplne uzatvorené v karanténnom 

režime 14 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUP PRI POTVRDENÍ OCHORENIA COVID 19 U KLIENTA DSS 
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- v prípade pozitívneho výsledku teda potvrdenia COVID 19 u klienta zostáva oddelenie (pri DD a DSS stredisko sa uzatvára 

celé zariadenie) úplne uzatvorené v karanténnom režime 14 dní 

- bezodkladne po zistení pozitívneho výsledku riaditeľka zariadenia zabezpečí rozdelenie zamestnancov do domácej 

karantény/prípadne v spolupráci s BBSK do karanténneho zariadenia pre pracovníkov zariadení sociálnych služieb  

- riaditeľka koordinuje v spolupráci s RUVZ testovanie ostatných klientov a zamestnancov na oddelení 

- riaditeľka zabezpečí povolanie prvého krízového tímu na oddelenie a poskytne zamestnancom sadu ochranných pomôcok 

- riaditeľka bezodkladne kontaktuje BBSK a zabezpečí dostatočnú zásobu ochranných pomôcok 

- prvý krízový tím poskytuje základnú starostlivosť klientom oddelenia 7 dní v 12 hodinových pracovných zmenách podľa 

pokynov riaditeľky (výmenu krízového tímu zabezpečí riaditeľka po 7 dňoch, kedy je povolaný druhý krízový tím) 

- všetci klienti zostávajú na svojich izbách minimalizuje sa pohyb po oddelení a akékoľvek sociálne kontakty 

- pozitívne testovaný klient/klienti sú na izbách označených ako „Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s potvrdeným Covid-

19“ a pristupuje k nim len jeden zamestnanec (spravidla zdravotná sestra) a používa ochranné pomôcky (respirátor, plášť, 

ochrana očí, čiapka, návleky, rukavice) 

- klienti s podozrením na ochorenie Covid-19 sú umiestnení na izbách označených ako „Izolačná izba pre ošetrovanie klientov 

s podozrením na COVID 19“ a pristupuje k nim len jeden zamestnanec a používa ochranné pomôcky (respirátor, plášť, 

ochrana očí, čiapka, návleky, rukavice) 

- klient s potvrdeným ochorením COVID 19 a klient s podozrením na COVID 19 používa rúško dezinfekciu na ruky podľa 

pokynov ošetrujúceho personálu 

- personál (spravidla zdravotná sestra) sleduje zdravotný stav klientov na uzatvorenom oddelení, meria TT, TK, P, frekvenciu 

dýchania, ak je možné sleduje saturáciu kyslíka, najmenej 3 denne, zistené hodnoty zaznamenáva a vyhodnocuje,  

- zdravotná sestra zabezpečuje podávanie liekov podľa ordinácie lekára (antipyretiká a pod.) 

- zmeny zdravotného stavu bezodkladne konzultuje s lekárom a informuje riaditeľku 

- v prípade zhoršenia zdravotného stavu najmä dýchania – zdravotná sestra informuje riaditeľku a konzultuje stav s lekárov 

a podľa jeho pokynov aktivuje ZZS 

- stravovanie je zabezpečené na izbách klientov 
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- všetok odpad, s ktorým bola osoba s ochorením Covid 19 a s podozrením na Covid 19 v styku a použité jednorázové OOPP 

vrátane použitých papierových vreckoviek, inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov /materiálov znečistených 

telesnými tekutinami, je vložený do plastových vriec určených na odpad a zviazaný, plastové vrecia používané na tento druh 

odpadu majú maximálny objem 0,1 m3 a hrúbku minimálne 0,1 mm, po naplnení sú plastové vrecia zviazané a odnesené na 

určené miesto v zariadení, odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje externá firma Fleming Nitra, 

- manipulácia s bielizňou – bielizeň  sa prenáša vo vyhradených uzatvárateľných košoch na pranie, perie sa v práčovni 

samostatne vo vyhradenej práčke na 60-90°C, s bielizňou manipuluje práčka v rukaviciach, používa rúško/respirátor, ochranu 

očí a plášť 

- krízoví tím má počas výkonu práce k dispozícii priestory na oddych a osobnú hygienu medzi zmenami na 4 poschodí v bloku 

B, toto oddelenie je rovnako uzatvorené, 

- opakované testovanie pozitívnych sa vykonáva podľa rozhodnutia RÚVZ,  

- vyliečení klienti sú po rozhodnutí lekára a RÚVZ premiestnení na iné oddelenie 

- prvý krízový tím po 7 dňoch je odoslaný do domácej karantény, prípadne do karanténneho centra podľa individuálnych 

požiadaviek 

- o ukončení karantény rozhoduje RÚVZ 

- riaditeľka zariadenia je počas celej doby karantény v zariadení a koordinuje všetky činnosti súvisiace s jej zabezpečením a aj 

s chodom celého zariadenia 

 

 

 

 


