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Dôležité telefónne číslo RÚVZ Prievidza   0915492 003 

Doplnenie č. 1 dňa 05.05.2020 

Krízové opatrenia v CSS – DOMINO vypracované 16.03.2020 

 

Podľa odporúčania  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  pre poskytovateľov sociálnych 

služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom, bol dňa 

05.05.2020 doplnený  vypracovaný materiál zo dňa 16.03.2020 na zabezpečenie maximálnej ochrany 

zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov pred ochorením spôsobeným koronavírusom 

COVID-19 

 

I. Plánovacia fáza 

Zostáva v platnosti bez zmeny 

II. Krízový štáb 

Zostáva v platnosti bez zmeny 

III. Plán reprofilizácie lôžok v CSS – DOMINO  

( vytvorenie oddelenia pre izoláciu pre prípad nariadenia rozsiahlejšej izolácii) 

 

1. V prípade nariadenia izolácie v CSS – DOMINO je vytvorené I. oddelenie, ktoré sa dá 

uzavrieť a preto je vhodné na  izoláciu klientov. Počet lôžok je 3 + 2 to znamená, že 

sú k dispozícii 2 izby. V prípade potreby je možné uvedené izby doplniť lôžkami tak 

aby maximálny počet lôžok bol spolu 8. K dispozícii na oddelení je spoločenská 

miestnosť, jedáleň, sociálne zariadenie : toalety, sprcha a vaňa. 

2. Spolupracovať sa bude s RÚVZ Prievidza, ktorý nás budú koordinovať.  

3. V prípade karantény zdravotnícky materiál zabezpečuje Trenčiansky samosprávny 

kraj.  

4. Lôžka pre zamestnancov, ktorí budú vykonávať nepretržitú službu (viď ďalej v texte, 

kde je to bližšie vysvetlené)  v počte 8/ pre 13 klientov sú na II. oddelení – gauč 

v jedálni, III. oddelenie – gauč v spoločenskej miestnosti, gauč v miestnosti včasnej 

intervencie, gauč  v šatni, IV. oddelenie –  2 x gauč v spoločenskej miestnosti, 2 

postele z I. oddelenia sa premiestnia podľa potreby tak, ako to vyhodnotí  personál 

v nepretržitej krízovej službe. 

5. Pre personál, v počte pre 8 zamestnancov, bude na I. oddelení pripravené: vankúš, 

paplón, deka, obliečky na posteľné prádlo, plachta, uterák. 

6. V prípade rozsiahlejšej izolácie je možné zrealizovať reprofilizáciu lôžok aj iným 

spôsobom, ktorý bude vyhovovať zamestnancom v krízovej službe. Závisí to od počtu 

nakazených a od samotnej dohody zamestnancov. Doporučujeme aj ďalšiu možnosť : 

vytvorenie spodných oddelení pre klientov a vrchných oddelení pre zamestnancov, 

kde budú mať sprchy a spálne len pre svoje potreby. Lôžka si prispôsobia aktuálnym 

potrebám.  
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7. V prípade určenia spodných oddelení pre klientov opätovne je prvé oddelenie určené 

ako karanténne pre klientov, II. oddelenie pre ostatných klientov a lôžka si vhodne 

upravia podľa potreby.  

 

IV. Plán krízových opatrení v prípade karantény 

 

1. Na základe aktuálneho usmernenia je potrebné zabezpečiť nepretržitú službu 

minimálne na  14 dní. Z uvedeného dôvodu je zoznam zamestnancov, ktorí sú 

k dispozícii nastúpiť v prípade karantény a zotrvajú v  prípade karantény v krízovej 

službe rozšírený na vyšší počet t.j. 8 zamestnancov. Nepretržitý pobyt v uzavretom 

objekte je pravdepodobne 14 dní. Zoznam zamestnancov je prílohou  č. 4  

2. Z uvedeného zoznamu budú povolaní všetci zamestnanci do krízovej služby.  

3. Ostatní zamestnanci, ktorí nie sú uvedení na  zozname môžu byť povolaní do služby 

a na túto skutočnosť musia byť pripravení a byť k dispozícii  v prípade ďalšej potreby 

zabezpečenia krízovej služby. 

4. O povolaní do  krízovej  služby sú zamestnanci poučení. 

5. Odporúčania pre krízový pobyt v zariadení : mať so sebou osobné vybavenie: 

hygienické potreby, lieky pre osobnú potrebu, pohodlné oblečenie na 14 dní. Strava 

bude zabezpečená v zariadení aj pre personál.  

6. Krízový jedálny lístok je v prílohe č. 5 

 

V. Činnosti služby v prípade krízového stavu 

 

Upravuje sa bod 9 

V krízovej službe je potrebný počet zamestnancov. Doporučuje sa   zostaviť si služby 

po dohovore tak, aby sa rovnomerne prestriedali a mohli si v provizórnych 

podmienkach aj oddýchnuť na pripravených lôžkach (gauče, viď čl. III bod 4, prípadne 

6 ), aby zvládali náročnú situáciu a mali všetci rovnomerný priestor na oddych.  

 

VI. Informovanosť prijímateľov sociálnej služby o spracovaní krízového plánu a jeho 

realizácie 

Zostáva v platnosti bez zmeny 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. CSS – DOMINO ako poskytovateľ sociálnej služby a subjekt hospodárskej mobilizácie 

má povinnosť vypracovať plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom 

ochorenia COVID – 19, ktorý je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie 

a celkového zvládnutia situácie.  

2. Vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií sú zhrnuté v tomto 

dokumente nazvanom:  Krízové opatrenia v CSS – DOMINO. 

3. Poskytovateľ sociálnej služby vyhlásený ako subjekt hospodárskej mobilizácie 

zverejňuje vypracovaný krízový plán na svojom webovom sídle najneskôr do 

07.05.2020 
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4. Účelom zverejnenia plánu je zabezpečenie a preukázanie pripravenosti CSS – 

DOMINO na výskyt ochorenia COVID – 19  

5. Zamestnanci sú informovaní o spracovaní a doplnení krízového plánu.  

 

Vypracovala: Iveta Lauková – riaditeľka CSS – DOMINO 

V Prievidzi dňa 05.05.2020 


