
Mesto Stará Turá 
Mestský úrad Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí 

 
Naša značka: 11940/MSUST/SOCSK/2472/2020 

 

Postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie. 

Názov zariadenia: Zariadenie opatrovateľskej služby 

                              Ul. 8.apríla 217/2, 916 01 Stará Turá 

 

- Oboznámenie zamestnancov s informáciami vypracovanými hlavným hygienikom SR 

o ochorení COVID-19 a o prevencii pred ochorením, jeho šírení a postupe pri výskyte 

ochorenia v zariadení - čestné vyhlásenie zamestnancov. 

- Zverejnenie v priestoroch zariadenia na nástenkách ľahko čitateľné(zrozumiteľné) 

a vizuálne  príkazy a preventívne hygienické opatrenia.  

- Upozorňovanie, oboznamovanie, opakovanie dodržiavania hygienických opatrení a 

pravidiel a pravidelná kontrola prevencie u klientov i zamestnancov  

 časté umývanie rúk teplou vodou a mydlom klienti i zamestnanci pri príchode do 

práce, pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, po každom 

priamom kontakte s inou osobou, po každom použití toalety 

  prísny zákaz návštev,  

 dezinfikovanie WC misy pred a po použití,  

 používanie bezdotykovej dezinfekcie rúk 

  denný monitoring zdravotného stavu klientov a personálu - preventívne meranie 

telesnej teploty ráno a večer u klientov, zamestnanci pri príchode do práce 

 vykonávanie dezinfekcie-  kľučky, zábradlie, stoly, podložné misy a močové fľaše 

ako i ostatné povrch- denne 

 Dodržiavať nosenie ochranných pomôcok u zamestnancov- rúšok a rukavíc 

 Nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej hygieny 

 Pravidelné vetranie izieb a spoločných priestorov 

 

- Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb (pobyt na čerstvom vzduchu, bežné aktivity, 

rozhovory s klientmi), informovanosť a efektívna komunikácia 

 

- V prípade príznakov ochorenia alebo  zvýšenia TT klienta izolovať v karanténnej izbe, 

privolať lekársku pomoc, do vyriešenia stavu klienta nechať izolovaného  

 



- V prípade výskytu ochorenia COVID  19 v zariadení - informovať krízový štáb Mesta 

Stará  Turá, zriaďovateľa- poskytovateľa sociálnej služby, RÚVZ  

 Zabezpečenie dostatočného množstva ochranných pomôcok a personálu  

 Epidemiologické vyšetrovanie a testovanie- odber biologického materiálu sa 

zabezpečuje  v spolupráci s RÚVZ 

 Na základe výsledkov testovania- nariadenie príslušných protiepidemických 

opatrení vrátane karantény 

 Manipulácia s odpadmi v súlade s legislatívou v kategórii nebezpečného odpadu 

 Informovanie rodinných príslušníkov o výskyte ochorenia v zariadení 

 

V Starej Turej, dňa 29.04.2020 

Bc. Janka Macúchová- vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby 

Mgr. Elena Sládková- vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí 

 

 

                                                                                          PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                                   primátor mesta 

 


