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Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia
COVID-19
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Tento dokument obsahuje preventívne prístupy a zásady v zabránení šírenia ochorenia
Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných ochorení:
 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, mydlom s dezinfekčným účinkom, mydlom
s virucídnym účinkom,
 po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu,
 zamestnanci by si mali umývať ruky:
o pred odchodom z domu,
o pri príchode do práce,
o po použití toalety,
o po prestávke a denných pracovných činnostiach,
o pred prípravou jedla a nápojov,
o pred a po konzumácii jedla a nápojov,
o pred odchodom z práce,
o pri príchode domov,
o 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 a pravidelne vetrať uzatvorené priestory,
 meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom klientom aj zamestnancom,
 zákaz návštev v zariadení,
 zákaz cestovania pre zamestnancov,
 zamestnancom ani klientom s príznakmi respiračného ochorenia nie je umožnený vstup
do zariadenia, je im odporúčaná domáca izolácia a sú povinní telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a riadiť sa jeho inštrukciami.
Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca:
 zamestnanec má povinnosť zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho
blízky príbuzný z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho
domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola potvrdená
infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky
vyšetrenia známe,
 zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu
u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a riadiť sa jeho
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inštrukciami), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie
možnosti infekcie COVID-19,
zamestnanci s príznakmi respiračnej infekcie dodržiavajú nasledovné:
o zostanú doma na lôžku,
o telefonicky kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára ohľadom správnej liečby
a postupu pri prípadnom vyšetrení
o prijímajú tekutiny a vitamíny,
o nie sú v priamom kontakte s klientami, ani zamestnancami zariadenia počas doby
pretrvávania príznakov,
o zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko, ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky
respiračnej infekcie (pri nepotvrdení COVID-19) a pri známom ochorení COVID19 až vtedy keď mu to umožní hygienik RÚVZ.
v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú izolovaní všetci klienti
a ostatní zamestnanci, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu podľa pokynov
RÚVZ v domácej izolácii alebo v závislosti od zdravotného stavu v zdravotníckom
zariadení,
všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne
dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku.

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u klienta:
 pri príchode klientov je potrebné klientom, resp. sprevádzajúcim osobám urobiť skríning
so zameraním na akútnu respiračnú infekciu klienta a jeho rodinných príslušníkov,
 v prípade, ak sa ochorenie prejaví počas denných aktivít, a vznikne dôvodné podozrenie
na vírusové respiračné ochorenie, takýto klient musí byť bezodkladne izolovaný
v samostatne vyčlenenej miestnosti, kde je zabezpečené vetranie, pracovník zariadenia
kontaktuje miestny RÚVZ pre určenie ďalšieho postupu,
 izolovaní sú všetci klienti a zamestnanci, ktorí prišli s chorým do kontaktu podľa pokynov
RÚVZ v domácej izolácii alebo v závislosti od zdravotného stavu v zdravotníckom
zariadení,
 všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne
dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku.
Pomôcky a vybavenie:
 OPP (rúška, dezinfekcia, rukavice) sa postupne dopĺňajú podľa potreby a sú poskytované
všetkým zamestnancom
Dôležité telefónne čísla:
 zamestnanci majú k dispozícii zoznam telefónnych čísle na RÚVZ, štatutára, rodinných
príslušníkov

