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Oblasť pôsobnosti Zariadenie pre seniorov: Dom pokojnej staroby Cífer 

Priradenie Všetky úseky 

 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia problému Pokračovanie v opatreniach prevencie pred šírením COVID 19  

Popis problému – potenciálneho problému (nezhody - potenciálnej nezhody) a ich príčin 

Dňa 14.9.2020 opätovne  zasadal interný krízový tím, ktorý vyhodnotil pôsobenie preventívnych opatrení pred 

2. vlnou šírenia COVID -19, ktoré boli stanovené 22.6.2020 . Ku dňu 1.10.2020  v prevádzke neboli u žiadneho 

klienta ani zamestnanca identifikované príznaky ochorenia na  COVID-19. Ku dňu  5.10.2020 je z celkového 

počtu 24 zamestnancov 14  v práci a 11 zamestnancov nepracuje z dôvodu zmennosti. 

Zamestnanci sú neistí z dôvodu toku informácií o narastajúcom počte celospoločensky infikovaných osôb, ale 

disciplinovaní. Interný krízový tím v stanovovaní preventívnych opatrení pokračuje. Zatiaľ nebolo potrebné 

vykonať žiadne nápravné opatrenie. Interný krízový tím pokračuje vo vyhodnocovaní situácie denne 

a vykonáva kontrolu opatrení. Vedúca zariadenia pravidelne komunikuje s riaditeľom TADCH telefonicky ako 

aj prostredníctvom mailu. 

Popis rizík – potenciálnych rizík 

Vedúca zariadenia zvážila možné riziká, pravidelne sleduje aktuálnu situáciu a všetky 

nariadenia a odporúčania – Vlády SR, MPSVaR SR, MZ SR, RÚVZ a ďalších inštitúcií 

a v ich zmysle operatívne prispôsobuje poskytovanie všetkých sociálnych služieb. Z hľadiska 

transparentnosti zároveň poverila sociálneho pracovníka ako člena krízového tímu 

podrobným sledovaním a oboznamovaním podrobných informácií v oblasti šírenia 

pandémie. 
S 

Návrh opatrení / Úloh 

č. Opatrenie / Úloha od dňa (Uvádzame príklady) Predpokladaný čas 

1. Zákaz návštev a pohybu klientov mimo zariadenia 14.9.2020 - do odvolania 

2. Skupinové aktivity sú obmedzené tak ako intervencie sú klientom 

poskytované v obmedzenom režime, uplatňuje sa predovšetkým 

individuálny prístup pri aktivitách s klientmi. Skupinové aktivity 

prebiehajú v menších, striedajúcich sa skupinách, pričom pri každej 

výmene skupiny sa priestory vetrajú a dôkladne dezinfikujú 

1.10.2020 – do odvolania 

3. V prípade podozrenia na výskyt COVID-19 budú všetky skupinové 

aktivity okamžite pozastavené. 

 

4. Sociálna pracovníčka sleduje zmeny v správaní klientov a zamestnancov 

a v prípade zvyšovania stresu a prejavov paniky postupuje v súlade 

s dokumentom: Psychologické intervencie  ako i v súlade s usmernením 

MPSVaR (príloha 1). Ak by napriek tomu dochádzalo k zvyšovaniu 

stresu a prejavom paniky, navrhne vedúcej zariadenia prizvanie 

psychológa.  

1.10.2020 – do odvolania 

5. Zamestnanci sú oboznámení s Nariadením Vlády SR na vykonanie 

niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením 

núdzového stavu na zabezpečenie riešenia 2. vlny koronavírusu COVID 

19 

1.10.2020 – do odvolania 

7. Vo vstupnej hale je k dispozícii dezinfekcia rúk a usmernenie, že každá 

prichádzajúca osoba je povinná dezinfikovať si ruky a nasadiť rúško . V 

prípade, že táto prichádzajúca osoba rúško nemá, nie je do objektu 

1.10.2020 – do odvolania 
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vpustená.  

7. Upratovacie služby – zvýšená dezinfekcia interných priestorov – 

záznamy z upratovania a dezinfekcie. 

1.10.2020 – do odvolania 

8. Jedálne a kuchyňa – dezinfekcia riadu, príboru a pohárov pri umývaní 

riadu. 

1.10.2020 – do odvolania 

9. Dezinfekcia prízemia, výťahov, dotykových miest dezinfekcia gombíkov 

počas dňa, podľa potreby viackrát denne. 

1.10.2020 – do odvolania 

10. V prípade slnečného počasia vystavovať klientov a miestnosti slnečným 

lúčom. Často vetrať 

1.10.2020 – do odvolania 

12. Minimalizovať vyšetrenia klientov ohľadom preskripcií, receptov – cez 

e-recept 

1.10.2020 – do odvolania 

13. Upraviť reprofilizáciu lôžok z dôvodu prijímania nových klientov po 

testovaní. 

1.10.2020 – do odvolania 

14. Zrušené pravidelné aktivity s dobrovoľníkmi TADCH 1.10.2020 – do odvolania 

15. Sprísnené pravidlá pri dodávke tovarov a pri kontakte s osobami 

prichádzajúcimi do zariadenia. 

1.10.2020 – do odvolania 

16. Vedúca zariadenia, resp. vedúca opatrovateľskej služby postupne 

oboznámi zamestnancov s dokumentom MPSVR SR: Odporúčania 

k prevencii psychickej destabilizácie klientov DSS počas karanténnych 

opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 a zabezpečí zverejnenie 

postupov na nástenke pre zametnancov 

Podľa možností 

okamžite, postupne 

všetkých zamestnancov 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

 

VÝTLAČOK MIESTO Dátum 

prevzatia 

Podpis 

Originál č. 1 TADCH, Hlavná 43, Trnava 14.09.2020  

Originál č. 2 Zariadenie pre seniorov, Dom pokojnej 

staroby Cífer, vedúca zariadenia 

14.09.2020  

Originál č. 3 Zariadenie pre seniorov, Dom pokojnej 

staroby Cífer, vedúca opatrovateľskej služby 

14.09.2020  

 
 
 

Opatrenia schválil Ing. Miroslav Dzurech 1.10.2020 
 

Dokument vystavil Ing. Soňa Sedláková 1.10.2020 
 

Dokument preveril   
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Záznam výsledkov a efektívnosti vykonanej činnosti  

č. Dosiahnutý výsledok k opatreniu / úlohe Skutočný čas / Náklady 

   

   

   

 

Oznámenie výsledkov opatrení v organizácii 

č. Dátum Kto vykonal Spôsob - Záznam – Protokol / Evidenčné číslo 

    

    
 

Prílohy: Záznam o kontrole č.  
 

 

 

Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení 
 

Záznam o kontrole č. ...  

Kontrolu vykonal  Dňa  

Zistenia a podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

 

 

 

Záznam preveril  Dňa  
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