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        Postup  pri podozrení na COVID -19

1. Službukonajúci personál pri zistení akýchkoľvek zmien zdravotného stavu prijímateľa 
sociálnej služby  - PSS , resp. príznakov ochorenia bezodkladne oznamuje  vedúcej 
sociálno- zdravotného úseku.

2. Vedúca SZU vyhodnotí stav PSS – subjektívne aj objektívne príznaky /kašeľ, horúčka, 
bolesť, dýchavica, únava/. Zaznamená do Hodnotiaceho listu. V prípade výskytu 
symptómov typických pre koronavírus toto oznámi riaditeľovi.   

3. Okamžite konzultuje s  ošetrujúcim lekárom.

4. Riaditeľ, resp. ved. SZÚ kontaktuje RÚVZ, podľa pokynov hygienika aj 155 – RZP

5. Službukonajúci personál postupuje podľa pokynov riaditeľa,  ved. SZÚ , respektíve  podľa 
pokynov určených operátorom až do času odchodu PSS do nemocnice. 

6. Určený službukonajúci personál pripraví PSS  na prevoz do nemocnice, pripraví veci na 
hospitalizáciu (oblečenie, osobné veci, hygienické potreby...) 

7. Ak nebolo stanovené umiestnenie do nemocnice a odvoz PSS sa neuskutoční, ale je 
nevyhnutné umiestniť ho do karantény/izolácie  postupujeme nasledovne:

- Izolovať PSS do označenej karanténnej miestnosti  a zabezpečiť mu ochranné vybavenie 
( rúška, rukavice, toaletné potreby,  pohár, jedno rázové papierové uteráky, vrece na 
odpad)  

- Vybavenie karanténnej miestnosti: posteľ, nočný stolík, stôl, toaleta, umývadlo, 
dezinfekčné mydlo, jednorázové utierky, nádoba, rep. vrece na nebezpečný odpad

- Izolačná miestnosť je zamknutá a správne označená nápisom ,,Karanténa,,
- Do izolačnej miestnosti  k PSS  má prístup len personál  určený vedúcou SZU  po 

konzultácii s riaditeľom . Ostatní zamestnanci majú zákaz vstupu. 
- Personál určený k ošetrovaniu infikovaného PSS  je povinný používať nasledovné 

ochranné prostriedky:  Jednorázová ochranná kombinéza + návleky modré, resp. 
jednorázový ochranný plášť +  návleky na nohy , gumené rukavice, ochranná čiapka, 
tvárové rúško a ochranný štít, resp. respirátor a ochranné okuliare.

- Po celý čas práce s ostatnými PSS personál  používa ochranné prostriedky (rúška, 
rukavice, na oddeleniach návleky na nohy modré a podľa usmernenia vedúcej SZU ), 
pravidelne si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom.
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- Stravu, lieky a tekutiny donáša PSS určený personál v jednorázových nádobách, ktoré sú 
následne vyhodené do vreca na nebezpečný odpad 3 x. 

- Nádobu, resp. vrece s nebezpečným odpadom likviduje 1 x denne  zamestnanec údržby.
- Dezinfekciu postele, stola a ostatných plôch v karanténnej miestnosti vykoná 1x denne 

v dennej smene určený personál – opatrovateľ počas jedného zo vstupov  (použije 
bezdotykový mop s vedrom, utierky, dezinfekčné prostriedky)

- Vetranie priestorov /karanténnej izby ale aj okolité miestnosti/
- Vedúca SZU pravidelne konzultuje zdravotný stav klienta s určeným službukonajúcim 

personálom a  s lekárom 

8. Akékoľvek závady počas karantény okamžite hlásiť vedúcej SZU  a riešiť s riaditeľom. 
V prípade prevozu prijímateľa do zdravotníckeho zariadenia budú všetky jednorázové 
použité veci umiestnené do kontajnera na nebezpečný odpad, predmety a priestory 
dôkladne vydezinfikované ručne a zároveň  germicídnym žiaričom. 
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