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Krízový plán – Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií v neziskovej organizácií SPOKOJNOŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 

Príprava na riešenie v situácií pandémie COVID-19, resp. krízový plán je normou, ktorej účelom je 

koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencie stresu u klientok a klientov, ich blízkych a rodín, 

zamestnankýň a zamestnancov Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ. Vymedzuje rámec činností 

v organizácií, zodpovednosť s vzťahy v čase pandémie ochorenia COVID -19. 

Dátum vypracovania: 5.5. 2020 

Účinnosť: 6.5. 2020 

Vypracovala: PhDr. Monika Dessuet,  

Schválila: PhDr. Monika Dessuet 

 

Organizácia: N.O. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o 

Miesto poskytovania: Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza, - Krízová pomoc poskytovaná 

prostredníctvom telekomunikačných technológií  

 

Kontakty: Jesenského 449      

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií:  

Tel. č. 0905329661                      

E-mail: spokojnost@ispokojnost.sk    

online poradňa: www.ispokojnost.xyz.sk                  

 

 Dokument Príprava na riešenie situácie v prípade karantény (ďalej len „krízový plán“) vymedzuje 

postupy, povinnosti, zodpovednosť a práva na strane klientely a na strane zamestnancov 

a zamestnankýň Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19. 

 Dňa 11.3.2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pandémiu ochorenia 

COVOD-19. Dňa 11.3.2020 zároveň vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením Vlády 

republiky č. 111 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky, a to od 12.3.2020 od 6:00 hod. 

 Dňa 15.3.2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 zo dňa 15.3.2020 núdzový 

stav na území republiky. Núdzový stav bol vyhlásený podľa čl. 5 Ústavného zákona č. 22/2020 Z.z. 

o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotníckej 

starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 

 Krízový plán je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnankýň a zamestnancov.  

 

Vymedzenie pojmov 

 

 Za osobu so sespektným ochorením sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej infekcie, 

s prejavmi  teplota nad 38°C, kašľom, únavou, bolesťami svalov, belosťami hlavy a občas 

i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu aj sťaženým dýchaním. 

 

http://www.ispokojnost.sk/
http://www.ispokojnost.xyz.sk/
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 Za osobu s potvrdeným ochorením sa považuje osoba, u ktorej bolo ochorenie COVID-19 potvrdené 

laboratórnym vyšetrením, testom PCR metódou. 

 Posúdením riziká v mieste starostlivosti je hodnotenie úloh či aktivít, klienta alebo klientky 

a prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Je realizované pred interakciou s klientom či klientkou za 

účelom zistenia, či existuje riziko vystavenia infekcie. Realizuje ho členka alebo člen odborného 

tímu, ktorý je poverený vedením prípadu.  

 Režimové bariérové a organizačné ochranné a preventívne opatrenia znižujú riziko vystavenia sa 

zdroju nákazy alebo faktoru jeho prenosu izoláciou alebo ventiláciou. 

 K režimovým ochranným a preventívnym opatrením patrí najmä správne umývanie rúk, dezinfekcia 

rúk, používanie jednorazových hygienických vreckoviek, pravidelné vetranie, správny spôsob 

likvidácie ochranných pomôcok.  

 Organizačné kontrolné opatrenia znižujú riziko prenosu infekcií na pracovisku. Ide o opatrenia ako 

usmernenia, postupy, vzdelávania, tiež preventívne merania teploty, obmedzenie počtu osôb 

v organizácií, zrušenie skupinových aktivít.  

 Osobné ochranné pomôcky spolu s ostatnými režimovými a bariérovými opatreniami znižujú riziko 

prenosu ochorenia. Vytvárajú fyzickú bariéru pri prípadnom prenose ochorenia a minimalizujú 

expozíciu zdroju nákazy. Ide najmä o rukavice, ochranu tváre a očí (vrátane rúšok, ochranných 

okuliarov, tvárových štítov).  

 

Organizačné opatrenia 

 

 Prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 je vyhnúť sa expozícii vírusom – najmä pri stretnutí 

s infikovanou osobou.  

 Ak je dôvodné podozrenie, že klient alebo klientka, zamestnanec či zamestnankyňa má respiračnú 

infekciu s teplotou (a nemá podozrenie nákazou COVID-19), nebude jej povolený vstup do 

organizácie, ale im bude odporúčaná domáca izolácia a kontaktovanie všeobecného lekára.  

 Zamestnankyne a zamestnanci sú informovaní o povahe ochorenia COVID-19 a o správnych 

postupoch pri používaní chránených pomôcok.  

 Preventívnym opatrením v organizácií je vykonávanie každodenného zdravotného filtra 

zamestnankýň, zamastencov. Ak po zmeraní telesnej teploty zamestnankyňa, zamestnanec vykazuje 

známky ochorenia, je povinný to oznámiť riaditeľke a opustiť pracovisko. 

 Pred vstupom do organizácie je s klientmi, klientkami je vykonaný skríning zameraný na 

cestovateľskú anamnézu a akútnu respiračnú infekciu u klienta, klientky alebo sprevádzajúcej osoby. 

Ak klient alebo klientka vykazuje príznaky ochorenia, nebude uskutočnené sociálne poradenstvo.  

 Klientom alebo klientkam, u ktorých bolo preukázané ochorenie COVID-19, bude organizácia počas 

izolácie naďalej poskytovať služby, a to telefonicky, online alebo prostredníctvom e-mailu. 

 Klientom alebo klientkam sa bude poskytovať pomoc telefonická, online alebo prostredníctvom E-

mailu 

 

Ochranné pomôcky 

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. zabezpečí: 

 Osobné ochranné pracovné prostriedky, ďalej len „OOPP“ a dezinfekciu pre zamestnancov. 

 Pri práci je potrebné používať vhodné OOPP (tvárová maska, rukavice, dezinfekčný gél), 

 pravidelne opakovanie a tréning, ako správne používať ochranné pomôcky. 

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-

prevention-and-control 

http://www.ispokojnost.sk/
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
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 Zamestnankyne a zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť svoje zdravie, aby 

neohrozovali seba, ani nikoho iného.  

 Pri činnostiach priameho kontaktu s klientom alebo klientkou je povinnosťou zamestnankýň, 

zamestnancov  nosiť ochranné rúško a rukavice.  

 Pri činnostiach administratívneho charakteru je povinnosťou zamestnankýň, zamestnancov nosiť 

ochranné rúško. 

 Zamestnankýň, či zamestnancov je povinnosťou monitorovať pridelené ochranné pomôcky tak, aby 

boli plne zabezpečení na výkon činností v organizácii na obdobie aspoň na tri dni. O potrebe 

zásobenia bezodkladne informujú riaditeľku, ktorá poskytne nové ochranné pomôcky. 

 V prípade, že klienta, klientku sprevádzajúca osoba nedisponuje ochranným rúškom a rukavicami, 

budú im v organizácii poskytnuté ihneď pri vstupe do organizácie.  

 Použité jednorazové osobné ochranné pomôcky, hygienické vreckovky a pod. sú odhadzované do 

platových vriec komunálneho odpadu.  

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 pravidelne dáva do pozornosti zamestnancom telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci okresu: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203, 

RÚVZ Prievidza 046/519 20 26, koronavirus@ruvzpd.sk, 

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234 (celý zoznam viď príloha), 

 pravidelne upozorňuje zamestnancov,  

 že sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou a 

mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití 

toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, pred a 

po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom 

priamom kontakte s inou osobou  

 aby pri kontakte s inými osobami / klientmi dodržiavali odstup minimálne 2 metre, 

 aby vykonávali aktuálne sociálnu službu iba terénnou formou, za prísnych hygienických 

postupov (sociálny pracovník),  

 aby pomáhali občanom, maloletým a mládeži ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, 

za prísnych hygienických postupov, 

 aby vykonávali prevenčnú aktivitu on-line, prostredníctvom sociálnych sieti FB NSSDR 

Oáza, FB Spokojnosť, 

 aby informovali širokú verejnosť, detí a mládež prostredníctvom sociálnych sieti - FB 

Spokojnosť a FB NSSDR Oáza, na rôzne témy: napr.: prijaté opatrenia vládou SR - Covid 19, 

ako môžu deti tráviť voľný čas v domácom prostredí, ako zlepšiť vzťahy v rodine, látková 

a nelátková forma závislosti v súčasnej situácií a pod., 

 aby poskytli kontakty pre širokú verejnosť prostredníctvom FB Spokojnosť a FB NSSDR 

Oáza na zriaďovateľa a zamestnancov,  

 že sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj mimo pracovnej doby a hlásiť možné ohrozenie 

zamestnávateľovi. 

 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnankýň, 

zamestnancov 

 

 V prípade podozrenia zamestnávateľa alebo zamestnanca na Covid 19, pôjde do domácej karantény, 

bezodkladne upovedomí Úradu verejného zdravotníctva a obvodného lekára. 

http://www.ispokojnost.sk/
mailto:koronavirus@ruvzpd.sk
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 Zamestnankyne, či zamestnanci povinne informujú riaditeľku organizácie  

 návrate (príp. návrate blízkej osoby) zo zahraničia, 

 o prítomnosti či priamom kontakte so suspektnou osobou alebo osobou s potvrdeným 

ochorením, príp. osobou, ktorá je v izolácii pre podozrenie, ale zatiaľ čaká na výsledky.  

 Ak bola zamestnankyni, či zamestnancovi nariadená PN z dôvodu karantény, absolvuje ju v dĺžke 14 

dní v domácnosti alebo na určenom mieste. Riaditeľka umožní návrat do zamestnania až po tom, ako 

to umožní a schváli hygienik RÚVZ. 
 

 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 klienta, klietky 

 

 V prípade dôvodného podozrenia z rizika prenosu ochorenia COVID-19 klient, klientka nevstupuje 

do organizácie, ale kontaktuje všeobecného lekára, príp. regionálneho hygienika a riadi sa ich 

pokynmi.  

 

Plánovanie, koordinovanie a informovanosť 

 

 Riaditeľka menuje členky a členov do krízového tímu do 2 dní od vyhlásenia mimoriadnej situácie 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

 Riaditeľka poverí zamestnankyňu alebo zamestnanca denným monitorovaním vývoja situácie 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v SR a v zahraničí a opatrenia príslušných orgánov 

Slovenskej republiky na riešenie situácie. 

 Riaditeľka zabezpečí informovanie zamestnankýň, zamestnancov o povahe vírusu a pravidlách 

hygieny, o vývoji situácie so šírením ochorením COVID-19 v SR a zahraničí a opatreniach 

príslušných orgánov SR na riešenie tejto situácie, o opatreniach organizácie v súvislosti s riešením 

mimoriadnej situácie a o odborných intervenciách na upokojenie klientely a ich blízkych osôb.  

 Riaditeľka zabezpečí informovanie verejnosti: spôsobe, možnostiach a obmedzeniach poskytovania 

pomoci počas mimoriadnej situácie a o pripravenom krízovom pláne organizácie.  

 Pre poskytovanie pomoci ambulantnou formou je nevyhnutné, aby k dispozícií boli minimálne dve 

osoby, členky alebo členovia odborného tímu.  

 

 

Potvrdenie výskytu ochorenia COVID-19 v organizácii 

 

 V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnaných osôb alebo klientky organizácie, riaditeľka 

nariadi protiepidemiologické opatrenia po dohode s príslušným RÚZV. Ak tak určí RÚVZ, 

organizácia bude preventívne uzavretá, bude potrebné izolovať všetky osoby, ktoré prišli s chorou 

osobou do kontaktu, príp. nariadiť 14-dňovú karanténu.  

 O potvrdení výskytu riaditeľka COVID-19 v organizácii riaditeľka informuje Mestský úrad, 

Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

 Zároveň riaditeľka zabezpečí informovanie klientely a verejnosti. 

 Ak organizácia nebude schopná poskytovať pomoc, riaditeľka známi túto skutočnosť MPSVR 

SR(odbor akreditácii).  
 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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Telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

 

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva:  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954  

 

Všetky telefonické kontakty pre verejnosť nájdete prehľadne zoradené v tabuľke nižšie:  

Inštitúcia  Call centrum  e-mail  

ÚVZ SR  0917 222 682  novykoronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Bratislava  0917 426 075  X  

RÚVZ Trnava  0905 903 053  

RÚVZ Senica  0907 169 312  se.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Galanta  0907 996 734  ga.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Dunajská Streda  0910 459 200  ds.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Nitra  0948 495 915  nr.sekretariat@uvzsr.sk  

RÚVZ Komárno  0911 305 651  koronaviruskn@uvzsr.sk  

RÚVZ Levice  0910 901 129  lv.riaditel@uvzsr.sk  

RÚVZ Nové Zámky  035/640 09 97  nz.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Topoľčany  038/532 63 91  to.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Trenčín  0917 763 203  tn.covid19@uvzsr.sk  

RÚVZ Považská Bystrica  0911 727 930  

042/44 50 233  

pb.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Prievidza  046/519 20 26  koronavirus@ruvzpd.sk  

RÚVZ Žilina  0905 342 818  X  

RÚVZ Čadca  0919 453 544  ca.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Dolný Kubín  0908 460 521  m.varmusova@gmail.com  

RÚVZ Liptovský Mikuláš  0904 236 996  X  

                                                     0903 441 095  

RÚVZ Martin  043/401 29 27  

0902 740 766  

mt.epid@uvzsr.sk  

0911 514 878  

RÚVZ Banská Bystrica  0918 659 580  X  

http://www.ispokojnost.sk/
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RÚVZ Zvolen  045/555 23 58  zv.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Žiar nad Hronom  0911 214 488  zh.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Lučenec  0905 536 551  

0915 885 813  

0918 601 924  

047/43 235 72  

lc.epidemiologia@vzsr.sk  

RÚVZ Veľký Krtíš  047/48 30 747 0905 

285 057  

ruvzvk@uvzsr.sk  

 

Webové stránky:  

 

 

Krízový plán bol vypracovaný podľa dostupných odporúčaní ÚVZSR, RÚVZ a MZSR krízový tím. 

https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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Krízový plán – Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, ambulantnou formou 

pomoci v neziskovej organizácií SPOKOJNOŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 

Príprava na riešenie v situácií pandémie COVID-19, resp. krízový plán je normou, ktorej účelom je 

koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencie stresu u klientok a klientov, ich blízkych a rodín, 

zamestnankýň a zamestnancov Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ. Vymedzuje rámec činností 

v organizácií, zodpovednosť s vzťahy v čase pandémie ochorenia COVID -19. 

Dátum vypracovania: 5.5. 2020 

Účinnosť: 6.5. 2020 

Vypracovala: PhDr. Monika Dessuet,  

Schválila: PhDr. Monika Dessuet 

 

Organizácia: N.O. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o 

Miesto poskytovania: Ciglianska cesta 8, 97101 Prievidza, - ambulantná forma - Nízkoprahova sociálna 

služba pre deti a rodinu  

 

Poskytovanie sociálnych služieb: Nízkoprahova sociálna služba pre deti a rodinu  

Ambulantná forma       

PhDr. Monika Dessuet – riaditeľka, 

Sociálny pracovník                  

          

Kontakt: Ciglianska cesta 8:     

ambulantná forma        

Tel. č. 0905329661, 0917748698         

E-mail: c.c@ispokojnost.sk     

Online poradňa: www.ispokojnost.xyz.sk       

 

 Dokument Príprava na riešenie situácie v prípade karantény (ďalej len „krízový plán“) vymedzuje 

postupy, povinnosti, zodpovednosť a práva na strane klientely a na strane zamestnancov 

a zamestnankýň Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19. 

 Dňa 11.3.2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pandémiu ochorenia 

COVOD-19. Dňa 11.3.2020 zároveň vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením Vlády 

republiky č. 111 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky, a to od 12.3.2020 od 6:00 hod. 

 Dňa 15.3.2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 zo dňa 15.3.2020 núdzový 

stav na území republiky. Núdzový stav bol vyhlásený podľa čl. 5 Ústavného zákona č. 22/2020 Z.z.  

o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotníckej 

starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 

 Krízový plán je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnankýň a zamestnancov.  

 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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Vymedzenie pojmov 

 

 Za osobu so sespektným ochorením sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej infekcie, 

s prejavmi  teplota nad 38°C, kašľom, únavou, bolesťami svalov, belosťami hlavy a občas 

i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu aj sťaženým dýchaním. 

 Za osobu s potvrdeným ochorením sa považuje osoba, u ktorej bolo ochorenie COVID-19 potvrdené 

laboratórnym vyšetrením, testom PCR metódou. 

 Posúdením riziká v mieste starostlivosti je hodnotenie úloh či aktivít, klienta alebo klientky 

a prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Je realizované pred interakciou s klientom či klientkou za 

účelom zistenia, či existuje riziko vystavenia infekcie. Realizuje ho členka alebo člen odborného 

tímu, ktorý je poverený vedením prípadu.  

 Režimové bariérové a organizačné ochranné a preventívne opatrenia znižujú riziko vystavenia sa 

zdroju nákazy alebo faktoru jeho prenosu izoláciou alebo ventiláciou. 

 K režimovým ochranným a preventívnym opatrením patrí najmä správne umývanie rúk, dezinfekcia 

rúk, používanie jednorazových hygienických vreckoviek, pravidelné vetranie, správny spôsob 

likvidácie ochranných pomôcok.  

 Organizačné kontrolné opatrenia znižujú riziko prenosu infekcií na pracovisku. Ide o opatrenia ako 

usmernenia, postupy, vzdelávania, tiež preventívne merania teploty, obmedzenie počtu osôb 

v organizácií, zrušenie skupinových aktivít.  

 Osobné ochranné pomôcky spolu s ostatnými režimovými a bariérovými opatreniami znižujú riziko 

prenosu ochorenia. Vytvárajú fyzickú bariéru pri prípadnom prenose ochorenia a minimalizujú 

expozíciu zdroju nákazy. Ide najmä o rukavice, ochranu tváre a očí (vrátane rúšok, ochranných 

okuliarov, tvárových štítov).  

 

Organizačné opatrenia 

 

 Prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 je vyhnúť sa expozícii vírusom – najmä pri stretnutí 

s infikovanou osobou.  

 Ak je dôvodné podozrenie, že klient alebo klientka, zamestnanec či zamestnankyňa má respiračnú 

infekciu s teplotou (a nemá podozrenie nákazou COVID-19), nebude jej povolený vstup do 

organizácie, ale im bude odporúčaná domáca izolácia a kontaktovanie všeobecného lekára.  

 Zamestnankyne a zamestnanci sú informovaní o povahe ochorenia COVID-19 a o správnych 

postupoch pri používaní chránených pomôcok.  

 Preventívnym opatrením v organizácií je vykonávanie každodenného zdravotného filtra 

zamestnankýň, zamastencov. Ak po zmeraní telesnej teploty zamestnankyňa, zamestnanec vykazuje 

známky ochorenia, je povinný to oznámiť riaditeľke a opustiť pracovisko. 

 Pred vstupom do organizácie je s klientmi, klientkami je vykonaný skríning zameraný na 

cestovateľskú anamnézu a akútnu respiračnú infekciu u klienta, klientky alebo sprevádzajúcej osoby. 

Ak klient alebo klientka vykazuje príznaky ochorenia, nebude uskutočnené sociálne poradenstvo.  

 Pri výkone ambulantných opatrení resp. služieb je nevyhnutné dodržiavať tzv. dvojitú ochranu 

(ochranné rúška/respirátory, rukavice, prípadne podľa povahy opatrenia okuliare, dezinfekčné 

prostriedky) pre zamestnancov pri každom osobnom kontakte s klientom alebo klientkou 

a dodržiavanie ochrany klienta (dostupnosť rúšok a rukavíc, pre klientov, ak nimi nedisponujú).  

 Klientom alebo klientkam, u ktorých bolo preukázané ochorenie COVID-19, bude organizácia počas 

izolácie naďalej poskytovať služby, a to telefonicky, online alebo prostredníctvom e-mailu. 

 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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Ochranné pomôcky 

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. zabezpečí: 

 Osobné ochranné pracovné prostriedky, ďalej len „OOPP“ a dezinfekciu pre zamestnancov. 

 Pri práci je potrebné používať vhodné OOPP (tvárová maska, rukavice, dezinfekčný gél), 

 pravidelne opakovanie a tréning, ako správne používať ochranné pomôcky. 

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-

prevention-and-control 

 Zamestnankyne a zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť svoje zdravie, aby 

neohrozovali seba, ani nikoho iného.  

 Pri činnostiach priameho kontaktu s klientom alebo klientkou je povinnosťou zamestnankýň, 

zamestnancov  nosiť ochranné rúško a rukavice.  

 Pri činnostiach administratívneho charakteru je povinnosťou zamestnankýň, zamestnancov nosiť 

ochranné rúško. 

 Zamestnankýň, či zamestnancov je povinnosťou monitorovať pridelené ochranné pomôcky tak, aby 

boli plne zabezpečení na výkon činností v organizácii na obdobie aspoň na tri dni. O potrebe 

zásobenia bezodkladne informujú riaditeľku, ktorá poskytne nové ochranné pomôcky. 

 V prípade, že klienta, klientku sprevádzajúca osoba nedisponuje ochranným rúškom a rukavicami, 

budú im v organizácii poskytnuté ihneď pri vstupe do organizácie.  

 Použité jednorazové osobné ochranné pomôcky, hygienické vreckovky a pod. sú odhadzované do 

platových vriec komunálneho odpadu.  

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 pravidelne dáva do pozornosti zamestnancom telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci okresu: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203, 

RÚVZ Prievidza 046/519 20 26, koronavirus@ruvzpd.sk, 

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234 (celý zoznam viď príloha), 

 pravidelne upozorňuje zamestnancov,  

 že sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou a 

mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití 

toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, pred a 

po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom 

priamom kontakte s inou osobou  

 aby pri kontakte s inými osobami / klientmi dodržiavali odstup minimálne 2 metre, 

 aby vykonávali aktuálne sociálnu službu iba terénnou formou, za prísnych hygienických 

postupov (sociálny pracovník),  

 aby pomáhali občanom, maloletým a mládeži ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, 

za prísnych hygienických postupov, 

 aby vykonávali prevenčnú aktivitu on-line, prostredníctvom sociálnych sieti FB NSSDR 

Oáza, FB Spokojnosť, 

 aby informovali širokú verejnosť, detí a mládež prostredníctvom sociálnych sieti - FB 

Spokojnosť a FB NSSDR Oáza, na rôzne témy: napr.: prijaté opatrenia vládou SR - Covid 19, 

ako môžu deti tráviť voľný čas v domácom prostredí, ako zlepšiť vzťahy v rodine, látková 

a nelátková forma závislosti v súčasnej situácií a pod., 

 aby poskytli kontakty pre širokú verejnosť prostredníctvom FB Spokojnosť a FB NSSDR 

Oáza na zriaďovateľa a zamestnancov,  

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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 že sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj 

mimo pracovnej doby a hlásiť možné 

ohrozenie zamestnávateľovi. 

 

 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnankýň, 

zamestnancov 

 

 V prípade podozrenia zamestnávateľa alebo zamestnanca na Covid 19, pôjde do domácej karantény, 

bezodkladne upovedomí Úradu verejného zdravotníctva a obvodného lekára. 

 Zamestnankyne, či zamestnanci povinne informujú riaditeľku organizácie  

 návrate (príp. návrate blízkej osoby) zo zahraničia, 

 o prítomnosti či priamom kontakte so suspektnou osobou alebo osobou s potvrdeným 

ochorením, príp. osobou, ktorá je v izolácii pre podozrenie, ale zatiaľ čaká na výsledky.  

 Ak bola zamestnankyni, či zamestnancovi nariadená PN z dôvodu karantény, absolvuje ju v dĺžke 14 

dní v domácnosti alebo na určenom mieste. Riaditeľka umožní návrat do zamestnania až po tom, ako 

to umožní a schváli hygienik RÚVZ. 

 
 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 klienta, klietky 

 

 V prípade dôvodného podozrenia z rizika prenosu ochorenia COVID-19 klient, klientka nevstupuje 

do organizácie, ale kontaktuje všeobecného lekára, príp. regionálneho hygienika a riadi sa ich 

pokynmi.  

 

Plánovanie, koordinovanie a informovanosť 

 

 Riaditeľka menuje členky a členov do krízového tímu do 2 dní od vyhlásenia mimoriadnej situácie 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

 Riaditeľka poverí zamestnankyňu alebo zamestnanca denným monitorovaním vývoja situácie 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v SR a v zahraničí a opatrenia príslušných orgánov 

Slovenskej republiky na riešenie situácie. 

 Riaditeľka zabezpečí informovanie zamestnankýň, zamestnancov o povahe vírusu a pravidlách 

hygieny, o vývoji situácie so šírením ochorením COVID-19 v SR a zahraničí a opatreniach 

príslušných orgánov SR na riešenie tejto situácie, o opatreniach organizácie v súvislosti s riešením 

mimoriadnej situácie a o odborných intervenciách na upokojenie klientely a ich blízkych osôb.  

 Riaditeľka zabezpečí informovanie verejnosti: spôsobe, možnostiach a obmedzeniach poskytovania 

pomoci počas mimoriadnej situácie a o pripravenom krízovom pláne organizácie.  

 Pre poskytovanie pomoci ambulantnou formou je nevyhnutné, aby k dispozícií boli minimálne dve 

osoby, členky alebo členovia odborného tímu.  

 

 

Potvrdenie výskytu ochorenia COVID-19 v organizácii 

 

 V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnaných osôb alebo klientky organizácie, riaditeľka 

nariadi protiepidemiologické opatrenia po dohode s príslušným RÚZV. Ak tak určí RÚVZ,  

organizácia bude preventívne uzavretá, bude potrebné izolovať všetky osoby, ktoré prišli s chorou 

osobou do kontaktu, príp. nariadiť 14-dňovú karanténu.  

 

http://www.ispokojnost.sk/
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 O potvrdení výskytu riaditeľka COVID-19 

v organizácii riaditeľka informuje Mestský úrad, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva.  

 Zároveň riaditeľka zabezpečí informovanie klientely a verejnosti. 

 Ak organizácia nebude schopná poskytovať pomoc, riaditeľka známi túto skutočnosť MPSVR 

SR(odbor akreditácii).  

 

 

Telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

 

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva:  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954  

 

Všetky telefonické kontakty pre verejnosť nájdete prehľadne zoradené v tabuľke nižšie:  

Inštitúcia  Call centrum  e-mail  

ÚVZ SR  0917 222 682  novykoronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Bratislava  0917 426 075  X  

RÚVZ Trnava  0905 903 053  

RÚVZ Senica  0907 169 312  se.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Galanta  0907 996 734  ga.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Dunajská Streda  0910 459 200  ds.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Nitra  0948 495 915  nr.sekretariat@uvzsr.sk  

RÚVZ Komárno  0911 305 651  koronaviruskn@uvzsr.sk  

RÚVZ Levice  0910 901 129  lv.riaditel@uvzsr.sk  

RÚVZ Nové Zámky  035/640 09 97  nz.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Topoľčany  038/532 63 91  to.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Trenčín  0917 763 203  tn.covid19@uvzsr.sk  

RÚVZ Považská Bystrica  0911 727 930  

042/44 50 233  

pb.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Prievidza  046/519 20 26  koronavirus@ruvzpd.sk  

RÚVZ Žilina  0905 342 818  X  

RÚVZ Čadca  0919 453 544  ca.koronavirus@uvzsr.sk  

http://www.ispokojnost.sk/
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RÚVZ Dolný Kubín  0908 460 521  m.varmusova@gmail.com  

RÚVZ Liptovský Mikuláš  0904 236 996  X  

                                                     0903 441 095  

RÚVZ Martin  043/401 29 27  

0902 740 766  

mt.epid@uvzsr.sk  

0911 514 878  

RÚVZ Banská Bystrica  0918 659 580  X  

RÚVZ Zvolen  045/555 23 58  zv.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Žiar nad Hronom  0911 214 488  zh.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Lučenec  0905 536 551  

0915 885 813  

0918 601 924  

047/43 235 72  

lc.epidemiologia@vzsr.sk  

RÚVZ Veľký Krtíš  047/48 30 747 0905 

285 057  

ruvzvk@uvzsr.sk  

 

Webové stránky:  

 

 

Krízový plán bol vypracovaný podľa dostupných odporúčaní ÚVZSR, RÚVZ a MZSR krízový tím. 

https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/ 
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Krízový plán – Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, ambulantnou formou 

pomoci v neziskovej organizácií SPOKOJNOŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 

Príprava na riešenie v situácií pandémie COVID-19, resp. krízový plán je normou, ktorej účelom je 

koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencie stresu u klientok a klientov, ich blízkych a rodín, 

zamestnankýň a zamestnancov Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ. Vymedzuje rámec činností 

v organizácií, zodpovednosť s vzťahy v čase pandémie ochorenia COVID -19. 

Dátum vypracovania: 5.5. 2020 

Účinnosť: 6.5. 2020 

Vypracovala: PhDr. Monika Dessuet,  

Schválila: PhDr. Monika Dessuet 

 

Organizácia: N.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o 

Miesto poskytovania: Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza,- ambulantná forma – Nízkoprahová 

sociálna služba pre deti a rodinu  

 

Poskytovanie sociálnych služieb: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu  

Ambulantná forma                 

PhDr. Monika Dessuet – riaditeľka,              

Sociálny pracovníci -                        

                  

Kontakty: Jesenského 449       

ambulantná forma        

Tel. č. 0905329661                      

E-mail: spokojnost@ispokojnost.sk    

online poradňa: www.ispokojnost.xyz.sk                   

 

 Dokument Príprava na riešenie situácie v prípade karantény (ďalej len „krízový plán“) vymedzuje 

postupy, povinnosti, zodpovednosť a práva na strane klientely a na strane zamestnancov 

a zamestnankýň Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19. 

 Dňa 11.3.2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pandémiu ochorenia 

COVOD-19. Dňa 11.3.2020 zároveň vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením Vlády 

republiky č. 111 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky, a to od 12.3.2020 od 6:00 hod. 

 Dňa 15.3.2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 zo dňa 15.3.2020 núdzový 

stav na území republiky. Núdzový stav bol vyhlásený podľa čl. 5 Ústavného zákona č. 22/2020 Z.z.  

o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotníckej 

starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 

 Krízový plán je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnankýň a zamestnancov.  
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Vymedzenie pojmov 

 

 Za osobu so sespektným ochorením sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej infekcie, 

s prejavmi  teplota nad 38°C, kašľom, únavou, bolesťami svalov, belosťami hlavy a občas 

i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu aj sťaženým dýchaním. 

 Za osobu s potvrdeným ochorením sa považuje osoba, u ktorej bolo ochorenie COVID-19 potvrdené 

laboratórnym vyšetrením, testom PCR metódou. 

 Posúdením riziká v mieste starostlivosti je hodnotenie úloh či aktivít, klienta alebo klientky 

a prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Je realizované pred interakciou s klientom či klientkou za 

účelom zistenia, či existuje riziko vystavenia infekcie. Realizuje ho členka alebo člen odborného 

tímu, ktorý je poverený vedením prípadu.  

 Režimové bariérové a organizačné ochranné a preventívne opatrenia znižujú riziko vystavenia sa 

zdroju nákazy alebo faktoru jeho prenosu izoláciou alebo ventiláciou. 

 K režimovým ochranným a preventívnym opatrením patrí najmä správne umývanie rúk, dezinfekcia 

rúk, používanie jednorazových hygienických vreckoviek, pravidelné vetranie, správny spôsob 

likvidácie ochranných pomôcok.  

 Organizačné kontrolné opatrenia znižujú riziko prenosu infekcií na pracovisku. Ide o opatrenia ako 

usmernenia, postupy, vzdelávania, tiež preventívne merania teploty, obmedzenie počtu osôb 

v organizácií, zrušenie skupinových aktivít.  

 Osobné ochranné pomôcky spolu s ostatnými režimovými a bariérovými opatreniami znižujú riziko 

prenosu ochorenia. Vytvárajú fyzickú bariéru pri prípadnom prenose ochorenia a minimalizujú 

expozíciu zdroju nákazy. Ide najmä o rukavice, ochranu tváre a očí (vrátane rúšok, ochranných 

okuliarov, tvárových štítov).  

 

Organizačné opatrenia 

 

 Prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 je vyhnúť sa expozícii vírusom – najmä pri stretnutí 

s infikovanou osobou.  

 Ak je dôvodné podozrenie, že klient alebo klientka, zamestnanec či zamestnankyňa má respiračnú 

infekciu s teplotou (a nemá podozrenie nákazou COVID-19), nebude jej povolený vstup do 

organizácie, ale im bude odporúčaná domáca izolácia a kontaktovanie všeobecného lekára.  

 Zamestnankyne a zamestnanci sú informovaní o povahe ochorenia COVID-19 a o správnych 

postupoch pri používaní chránených pomôcok.  

 Preventívnym opatrením v organizácií je vykonávanie každodenného zdravotného filtra 

zamestnankýň, zamastencov. Ak po zmeraní telesnej teploty zamestnankyňa, zamestnanec vykazuje 

známky ochorenia, je povinný to oznámiť riaditeľke a opustiť pracovisko. 

 Pred vstupom do organizácie je s klientmi, klientkami je vykonaný skríning zameraný na 

cestovateľskú anamnézu a akútnu respiračnú infekciu u klienta, klientky alebo sprevádzajúcej osoby. 

Ak klient alebo klientka vykazuje príznaky ochorenia, nebude uskutočnené sociálne poradenstvo.  

 Pri výkone ambulantných opatrení resp. služieb je nevyhnutné dodržiavať tzv. dvojitú ochranu 

(ochranné rúška/respirátory, rukavice, prípadne podľa povahy opatrenia okuliare, dezinfekčné 

prostriedky) pre zamestnancov pri každom osobnom kontakte s klientom alebo klientkou 

a dodržiavanie ochrany klienta (dostupnosť rúšok a rukavíc, pre klientov, ak nimi nedisponujú).  

 Klientom alebo klientkam, u ktorých bolo preukázané ochorenie COVID-19, bude organizácia počas 

izolácie naďalej poskytovať služby, a to telefonicky, online alebo prostredníctvom e-mailu. 
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Ochranné pomôcky 

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. zabezpečí: 

 Osobné ochranné pracovné prostriedky, ďalej len „OOPP“ a dezinfekciu pre zamestnancov. 

 Pri práci je potrebné používať vhodné OOPP (tvárová maska, rukavice, dezinfekčný gél), 

 pravidelne opakovanie a tréning, ako správne používať ochranné pomôcky. 

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-

prevention-and-control 

 Zamestnankyne a zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť svoje zdravie, aby 

neohrozovali seba, ani nikoho iného.  

 Pri činnostiach priameho kontaktu s klientom alebo klientkou je povinnosťou zamestnankýň, 

zamestnancov  nosiť ochranné rúško a rukavice.  

 Pri činnostiach administratívneho charakteru je povinnosťou zamestnankýň, zamestnancov nosiť 

ochranné rúško. 

 Zamestnankýň, či zamestnancov je povinnosťou monitorovať pridelené ochranné pomôcky tak, aby 

boli plne zabezpečení na výkon činností v organizácii na obdobie aspoň na tri dni. O potrebe 

zásobenia bezodkladne informujú riaditeľku, ktorá poskytne nové ochranné pomôcky. 

 V prípade, že klienta, klientku sprevádzajúca osoba nedisponuje ochranným rúškom a rukavicami, 

budú im v organizácii poskytnuté ihneď pri vstupe do organizácie.  

 Použité jednorazové osobné ochranné pomôcky, hygienické vreckovky a pod. sú odhadzované do 

platových vriec komunálneho odpadu.  

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 pravidelne dáva do pozornosti zamestnancom telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci okresu: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203, 

RÚVZ Prievidza 046/519 20 26, koronavirus@ruvzpd.sk, 

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234 (celý zoznam viď príloha), 

 

 pravidelne upozorňuje zamestnancov,  

 že sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou a 

mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití 

toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, pred a 

po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom 

priamom kontakte s inou osobou  

 aby pri kontakte s inými osobami / klientmi dodržiavali odstup minimálne 2 metre, 

 aby vykonávali aktuálne sociálnu službu iba terénnou formou, za prísnych hygienických 

postupov (sociálny pracovník),  

 aby pomáhali občanom, maloletým a mládeži ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, 

za prísnych hygienických postupov, 

 aby vykonávali prevenčnú aktivitu on-line, prostredníctvom sociálnych sieti FB NSSDR 

Oáza, FB Spokojnosť, 

 aby informovali širokú verejnosť, detí a mládež prostredníctvom sociálnych sieti - FB 

Spokojnosť a FB NSSDR Oáza, na rôzne témy: napr.: prijaté opatrenia vládou SR - Covid 19, 

ako môžu deti tráviť voľný čas v domácom prostredí, ako zlepšiť vzťahy v rodine, látková 

a nelátková forma závislosti v súčasnej situácií a pod., 
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 aby poskytli kontakty pre širokú verejnosť 

prostredníctvom FB Spokojnosť a FB 

NSSDR Oáza na zriaďovateľa a zamestnancov,  

 že sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj mimo pracovnej doby a hlásiť možné ohrozenie 

zamestnávateľovi. 

 

 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnankýň, 

zamestnancov 

 

 V prípade podozrenia zamestnávateľa alebo zamestnanca na Covid 19, pôjde do domácej karantény, 

bezodkladne upovedomí Úradu verejného zdravotníctva a obvodného lekára. 

 Zamestnankyne, či zamestnanci povinne informujú riaditeľku organizácie  

 návrate (príp. návrate blízkej osoby) zo zahraničia, 

 o prítomnosti či priamom kontakte so suspektnou osobou alebo osobou s potvrdeným 

ochorením, príp. osobou, ktorá je v izolácii pre podozrenie, ale zatiaľ čaká na výsledky.  

 Ak bola zamestnankyni, či zamestnancovi nariadená PN z dôvodu karantény, absolvuje ju v dĺžke 14 

dní v domácnosti alebo na určenom mieste. Riaditeľka umožní návrat do zamestnania až po tom, ako 

to umožní a schváli hygienik RÚVZ. 

 
 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 klienta, klietky 

 

 V prípade dôvodného podozrenia z rizika prenosu ochorenia COVID-19 klient, klientka nevstupuje 

do organizácie, ale kontaktuje všeobecného lekára, príp. regionálneho hygienika a riadi sa ich 

pokynmi.  

 

Plánovanie, koordinovanie a informovanosť 

 

 Riaditeľka menuje členky a členov do krízového tímu do 2 dní od vyhlásenia mimoriadnej situácie 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

 Riaditeľka poverí zamestnankyňu alebo zamestnanca denným monitorovaním vývoja situácie 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v SR a v zahraničí a opatrenia príslušných orgánov 

Slovenskej republiky na riešenie situácie. 

 Riaditeľka zabezpečí informovanie zamestnankýň, zamestnancov o povahe vírusu a pravidlách 

hygieny, o vývoji situácie so šírením ochorením COVID-19 v SR a zahraničí a opatreniach 

príslušných orgánov SR na riešenie tejto situácie, o opatreniach organizácie v súvislosti s riešením 

mimoriadnej situácie a o odborných intervenciách na upokojenie klientely a ich blízkych osôb.  

 Riaditeľka zabezpečí informovanie verejnosti: spôsobe, možnostiach a obmedzeniach poskytovania 

pomoci počas mimoriadnej situácie a o pripravenom krízovom pláne organizácie.  

 Pre poskytovanie pomoci ambulantnou formou je nevyhnutné, aby k dispozícií boli minimálne dve 

osoby, členky alebo členovia odborného tímu.  

 

 

Potvrdenie výskytu ochorenia COVID-19 v organizácii 

 

 V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnaných osôb alebo klientky organizácie, riaditeľka 

nariadi protiepidemiologické opatrenia po dohode s príslušným RÚZV. Ak tak určí RÚVZ,  
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organizácia bude preventívne uzavretá, bude potrebné 

izolovať všetky osoby, ktoré prišli s chorou osobou do kontaktu, príp. nariadiť 14-dňovú karanténu.  

 O potvrdení výskytu riaditeľka COVID-19 v organizácii riaditeľka informuje Mestský úrad, 

Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

 Zároveň riaditeľka zabezpečí informovanie klientely a verejnosti. 

 Ak organizácia nebude schopná poskytovať pomoc, riaditeľka známi túto skutočnosť MPSVR 

SR(odbor akreditácii).  
 

 

Telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

 

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva:  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954  

 

Všetky telefonické kontakty pre verejnosť nájdete prehľadne zoradené v tabuľke nižšie:  

Inštitúcia  Call centrum  e-mail  

ÚVZ SR  0917 222 682  novykoronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Bratislava  0917 426 075  X  

RÚVZ Trnava  0905 903 053  

RÚVZ Senica  0907 169 312  se.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Galanta  0907 996 734  ga.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Dunajská Streda  0910 459 200  ds.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Nitra  0948 495 915  nr.sekretariat@uvzsr.sk  

RÚVZ Komárno  0911 305 651  koronaviruskn@uvzsr.sk  

RÚVZ Levice  0910 901 129  lv.riaditel@uvzsr.sk  

RÚVZ Nové Zámky  035/640 09 97  nz.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Topoľčany  038/532 63 91  to.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Trenčín  0917 763 203  tn.covid19@uvzsr.sk  

RÚVZ Považská Bystrica  0911 727 930  

042/44 50 233  

pb.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Prievidza  046/519 20 26  koronavirus@ruvzpd.sk  

RÚVZ Žilina  0905 342 818  X  

http://www.ispokojnost.sk/
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RÚVZ Čadca  0919 453 544  ca.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Dolný Kubín  0908 460 521  m.varmusova@gmail.com  

RÚVZ Liptovský Mikuláš  0904 236 996  X  

                                                     0903 441 095  

RÚVZ Martin  043/401 29 27  

0902 740 766  

mt.epid@uvzsr.sk  

0911 514 878  

RÚVZ Banská Bystrica  0918 659 580  X  

RÚVZ Zvolen  045/555 23 58  zv.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Žiar nad Hronom  0911 214 488  zh.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Lučenec  0905 536 551  

0915 885 813  

0918 601 924  

047/43 235 72  

lc.epidemiologia@vzsr.sk  

RÚVZ Veľký Krtíš  047/48 30 747 0905 

285 057  

ruvzvk@uvzsr.sk  

 

Webové stránky:  

 

Krízový plán bol vypracovaný podľa dostupných odporúčaní ÚVZSR, RÚVZ a MZSR krízový tím. 

https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/ 
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Krízový plán – Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v neziskovej organizácií 

SPOKOJNOŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 

Príprava na riešenie v situácií pandémie COVID-19, resp. krízový plán je normou, ktorej účelom je 

koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencie stresu u klientok a klientov, ich blízkych a rodín, 

zamestnankýň a zamestnancov Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ. Vymedzuje rámec činností 

v organizácií, zodpovednosť s vzťahy v čase pandémie ochorenia COVID -19. 

Dátum vypracovania: 5.5. 2020 

Účinnosť: 6.5. 2020 

Vypracovala: PhDr. Monika Dessuet,  

Schválila: PhDr. Monika Dessuet 

 

Organizácia: N.O. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o 

Miesto poskytovania: Okr. Prievidza – terénna forma - Terénna sociálna služba krízovej intervencie  

  

Poskytovanie sociálnych služieb: Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

Terénna forma - Okr. Prievidza 

PhDr. Monika Dessuet – sociálna pracovníčka 

Sociálny pracovníci – 2 

Sociálny pedagóg – 1 

Terénny sociálni pracovníci - 3 

 

Kontakty:  

Terénna sociálna služba krízovej intervencie  

Tel. č. 0905329661, 0902197957, 0915741413 

E-mail: poradca@ispokojnost.sk 

online poradňa: www.ispokojnost.xyz.sk 

 

 

 Dokument Príprava na riešenie situácie v prípade karantény (ďalej len „krízový plán“) vymedzuje 

postupy, povinnosti, zodpovednosť a práva na strane klientely a na strane zamestnancov 

a zamestnankýň Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19. 

 Dňa 11.3.2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pandémiu ochorenia 

COVOD-19. Dňa 11.3.2020 zároveň vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením Vlády 

republiky č. 111 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky, a to od 12.3.2020 od 6:00 hod. 

 Dňa 15.3.2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 zo dňa 15.3.2020 núdzový 

stav na území republiky. Núdzový stav bol vyhlásený podľa čl. 5 Ústavného zákona č. 22/2020 Z.z. 

o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotníckej 

starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 

 Krízový plán je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnankýň a zamestnancov.  

http://www.ispokojnost.sk/
mailto:poradca@ispokojnost.sk
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Vymedzenie pojmov 

 

 Za osobu so sespektným ochorením sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej infekcie, 

s prejavmi  teplota nad 38°C, kašľom, únavou, bolesťami svalov, belosťami hlavy a občas 

i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu aj sťaženým dýchaním. 

 Za osobu s potvrdeným ochorením sa považuje osoba, u ktorej bolo ochorenie COVID-19 potvrdené 

laboratórnym vyšetrením, testom PCR metódou. 

 Posúdením riziká v mieste starostlivosti je hodnotenie úloh či aktivít, klienta alebo klientky 

a prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Je realizované pred interakciou s klientom či klientkou za 

účelom zistenia, či existuje riziko vystavenia infekcie. Realizuje ho členka alebo člen odborného 

tímu, ktorý je poverený vedením prípadu.  

 Režimové bariérové a organizačné ochranné a preventívne opatrenia znižujú riziko vystavenia sa 

zdroju nákazy alebo faktoru jeho prenosu izoláciou alebo ventiláciou. 

 K režimovým ochranným a preventívnym opatrením patrí najmä správne umývanie rúk, dezinfekcia 

rúk, používanie jednorazových hygienických vreckoviek, pravidelné vetranie, správny spôsob 

likvidácie ochranných pomôcok.  

 Organizačné kontrolné opatrenia znižujú riziko prenosu infekcií na pracovisku. Ide o opatrenia ako 

usmernenia, postupy, vzdelávania, tiež preventívne merania teploty, obmedzenie počtu osôb 

v organizácií, zrušenie skupinových aktivít.  

 Osobné ochranné pomôcky spolu s ostatnými režimovými a bariérovými opatreniami znižujú riziko 

prenosu ochorenia. Vytvárajú fyzickú bariéru pri prípadnom prenose ochorenia a minimalizujú 

expozíciu zdroju nákazy. Ide najmä o rukavice, ochranu tváre a očí (vrátane rúšok, ochranných 

okuliarov, tvárových štítov).  

 

Organizačné opatrenia 

 

 Prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 je vyhnúť sa expozícii vírusom – najmä pri stretnutí 

s infikovanou osobou.  

 Ak je dôvodné podozrenie, že klient alebo klientka, zamestnanec či zamestnankyňa má respiračnú 

infekciu s teplotou (a nemá podozrenie nákazou COVID-19), nebude jej povolený vstup do 

organizácie, ale im bude odporúčaná domáca izolácia a kontaktovanie všeobecného lekára.  

 Zamestnankyne a zamestnanci sú informovaní o povahe ochorenia COVID-19 a o správnych 

postupoch pri používaní chránených pomôcok.  

 Preventívnym opatrením v organizácií je vykonávanie každodenného zdravotného filtra 

zamestnankýň, zamastencov. Ak po zmeraní telesnej teploty zamestnankyňa, zamestnanec vykazuje 

známky ochorenia, je povinný to oznámiť riaditeľke a opustiť pracovisko. 

 Pred vstupom do organizácie je s klientmi, klientkami je vykonaný skríning zameraný na 

cestovateľskú anamnézu a akútnu respiračnú infekciu u klienta, klientky alebo sprevádzajúcej osoby. 

Ak klient alebo klientka vykazuje príznaky ochorenia, nebude uskutočnené sociálne poradenstvo.  

 Terénna sociálna služba sa obmedzí na nevyhnutné prípady, na žiadosť klienta alebo klientky pri 

použití potrebných ochranných pomôcok, a to ochranné rúško, rukavice a ochrana očí (štít, príp. 

okuliare).  

 Klientom alebo klientkam, u ktorých bolo preukázané ochorenie COVID-19, bude organizácia počas 

izolácie naďalej poskytovať služby, a to telefonicky, online alebo prostredníctvom e-mailu. 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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Ochranné pomôcky 

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. zabezpečí: 

 Osobné ochranné pracovné prostriedky, ďalej len „OOPP“ a dezinfekciu pre zamestnancov. 

 Pri práci je potrebné používať vhodné OOPP (tvárová maska, rukavice, dezinfekčný gél), 

 pravidelne opakovanie a tréning, ako správne používať ochranné pomôcky. 

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-

prevention-and-control 

 Zamestnankyne a zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť svoje zdravie, aby 

neohrozovali seba, ani nikoho iného.  

 Pri činnostiach priameho kontaktu s klientom alebo klientkou je povinnosťou zamestnankýň, 

zamestnancov  nosiť ochranné rúško a rukavice.  

 Pri činnostiach administratívneho charakteru je povinnosťou zamestnankýň, zamestnancov nosiť 

ochranné rúško. 

 Zamestnankýň, či zamestnancov je povinnosťou monitorovať pridelené ochranné pomôcky tak, aby 

boli plne zabezpečení na výkon činností v organizácii na obdobie aspoň na tri dni. O potrebe 

zásobenia bezodkladne informujú riaditeľku, ktorá poskytne nové ochranné pomôcky. 

 V prípade, že klienta, klientku sprevádzajúca osoba nedisponuje ochranným rúškom a rukavicami, 

budú im v organizácii poskytnuté ihneď pri vstupe do organizácie.  

 Použité jednorazové osobné ochranné pomôcky, hygienické vreckovky a pod. sú odhadzované do 

platových vriec komunálneho odpadu.  

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 pravidelne dáva do pozornosti zamestnancom telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci okresu: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203, 

RÚVZ Prievidza 046/519 20 26, koronavirus@ruvzpd.sk, 

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234 (celý zoznam viď príloha), 

 pravidelne upozorňuje zamestnancov,  

 že sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou a 

mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití 

toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, pred a 

po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom 

priamom kontakte s inou osobou  

 aby pri kontakte s inými osobami / klientmi dodržiavali odstup minimálne 2 metre, 

 aby vykonávali aktuálne sociálnu službu iba terénnou formou, za prísnych hygienických 

postupov (sociálny pracovník),  

 aby pomáhali občanom, maloletým a mládeži ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, 

za prísnych hygienických postupov, 

 aby vykonávali prevenčnú aktivitu on-line, prostredníctvom sociálnych sieti FB NSSDR 

Oáza, FB Spokojnosť, 

 aby informovali širokú verejnosť, detí a mládež prostredníctvom sociálnych sieti - FB 

Spokojnosť a FB NSSDR Oáza, na rôzne témy: napr.: prijaté opatrenia vládou SR - Covid 19, 

ako môžu deti tráviť voľný čas v domácom prostredí, ako zlepšiť vzťahy v rodine, látková 

a nelátková forma závislosti v súčasnej situácií a pod., 

 aby poskytli kontakty pre širokú verejnosť prostredníctvom FB Spokojnosť a FB NSSDR 

Oáza na zriaďovateľa a zamestnancov,  

http://www.ispokojnost.sk/
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
mailto:koronavirus@ruvzpd.sk
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 že sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj mimo pracovnej doby a hlásiť možné ohrozenie 

zamestnávateľovi. 

 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnankýň, 

zamestnancov 

 

 V prípade podozrenia zamestnávateľa alebo zamestnanca na Covid 19, pôjde do domácej karantény, 

bezodkladne upovedomí Úradu verejného zdravotníctva a obvodného lekára. 

 Zamestnankyne, či zamestnanci povinne informujú riaditeľku organizácie  

 návrate (príp. návrate blízkej osoby) zo zahraničia, 

 o prítomnosti či priamom kontakte so suspektnou osobou alebo osobou s potvrdeným 

ochorením, príp. osobou, ktorá je v izolácii pre podozrenie, ale zatiaľ čaká na výsledky.  

 Ak bola zamestnankyni, či zamestnancovi nariadená PN z dôvodu karantény, absolvuje ju v dĺžke 14 

dní v domácnosti alebo na určenom mieste. Riaditeľka umožní návrat do zamestnania až po tom, ako 

to umožní a schváli hygienik RÚVZ. 

 
 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 klienta, klietky 

 

 V prípade dôvodného podozrenia z rizika prenosu ochorenia COVID-19 klient, klientka nevstupuje 

do organizácie, ale kontaktuje všeobecného lekára, príp. regionálneho hygienika a riadi sa ich 

pokynmi.  

 

Plánovanie, koordinovanie a informovanosť 

 

 Riaditeľka menuje členky a členov do krízového tímu do 2 dní od vyhlásenia mimoriadnej situácie 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

 Riaditeľka poverí zamestnankyňu alebo zamestnanca denným monitorovaním vývoja situácie 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v SR a v zahraničí a opatrenia príslušných orgánov 

Slovenskej republiky na riešenie situácie. 

 Riaditeľka zabezpečí informovanie zamestnankýň, zamestnancov o povahe vírusu a pravidlách 

hygieny, o vývoji situácie so šírením ochorením COVID-19 v SR a zahraničí a opatreniach 

príslušných orgánov SR na riešenie tejto situácie, o opatreniach organizácie v súvislosti s riešením 

mimoriadnej situácie a o odborných intervenciách na upokojenie klientely a ich blízkych osôb.  

 Riaditeľka zabezpečí informovanie verejnosti: spôsobe, možnostiach a obmedzeniach poskytovania 

pomoci počas mimoriadnej situácie a o pripravenom krízovom pláne organizácie.  

 Pre poskytovanie pomoci ambulantnou formou je nevyhnutné, aby k dispozícií boli minimálne dve 

osoby, členky alebo členovia odborného tímu.  

 

 

Potvrdenie výskytu ochorenia COVID-19 v organizácii 

 

 V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnaných osôb alebo klientky organizácie, riaditeľka 

nariadi protiepidemiologické opatrenia po dohode s príslušným RÚZV. Ak tak určí RÚVZ, 

organizácia bude preventívne uzavretá, bude potrebné izolovať všetky osoby, ktoré prišli s chorou 

osobou do kontaktu, príp. nariadiť 14-dňovú karanténu.  

 

http://www.ispokojnost.sk/


                                                                                     

Spokojnosť - centrum sociálnych služieb, n.o.     tel  +421 905 329 661 
Jesenského 449               +421 902 197 957 
971 01 Prievidza  tel/fax +421 46 542 0093  

www.ispokojnost.sk                                                                                                                                     spokojnost@ispokojnost.sk  
  

   

 

 

 O potvrdení výskytu riaditeľka COVID-19 v organizácii riaditeľka informuje Mestský úrad, 

Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

 Zároveň riaditeľka zabezpečí informovanie klientely a verejnosti. 

 Ak organizácia nebude schopná poskytovať pomoc, riaditeľka známi túto skutočnosť MPSVR 

SR(odbor akreditácii).  

 

Telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

 

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva:  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954  

 

Všetky telefonické kontakty pre verejnosť nájdete prehľadne zoradené v tabuľke nižšie:  

Inštitúcia  Call centrum  e-mail  

ÚVZ SR  0917 222 682  novykoronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Bratislava  0917 426 075  X  

RÚVZ Trnava  0905 903 053  

RÚVZ Senica  0907 169 312  se.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Galanta  0907 996 734  ga.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Dunajská Streda  0910 459 200  ds.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Nitra  0948 495 915  nr.sekretariat@uvzsr.sk  

RÚVZ Komárno  0911 305 651  koronaviruskn@uvzsr.sk  

RÚVZ Levice  0910 901 129  lv.riaditel@uvzsr.sk  

RÚVZ Nové Zámky  035/640 09 97  nz.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Topoľčany  038/532 63 91  to.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Trenčín  0917 763 203  tn.covid19@uvzsr.sk  

RÚVZ Považská Bystrica  0911 727 930  

042/44 50 233  

pb.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Prievidza  046/519 20 26  koronavirus@ruvzpd.sk  

RÚVZ Žilina  0905 342 818  X  

RÚVZ Čadca  0919 453 544  ca.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Dolný Kubín  0908 460 521  m.varmusova@gmail.com  

http://www.ispokojnost.sk/
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RÚVZ Liptovský Mikuláš  0904 236 996  X  

                                                     0903 441 095  

RÚVZ Martin  043/401 29 27  

0902 740 766  

mt.epid@uvzsr.sk  

0911 514 878  

RÚVZ Banská Bystrica  0918 659 580  X  

RÚVZ Zvolen  045/555 23 58  zv.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Žiar nad Hronom  0911 214 488  zh.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Lučenec  0905 536 551  

0915 885 813  

0918 601 924  

047/43 235 72  

lc.epidemiologia@vzsr.sk  

RÚVZ Veľký Krtíš  047/48 30 747 0905 

285 057  

ruvzvk@uvzsr.sk  

 

Webové stránky:  

 

 

Krízový plán bol vypracovaný podľa dostupných odporúčaní ÚVZSR, RÚVZ a MZSR krízový tím. 

https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/ 
 

 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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Krízový plán – Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií - okres Prievidza v neziskovej organizácií SPOKOJNOŤ – centrum 

sociálnych služieb n.o. 

 

Príprava na riešenie v situácií pandémie COVID-19, resp. krízový plán je normou, ktorej účelom je 

koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencie stresu u klientok a klientov, ich blízkych a rodín, 

zamestnankýň a zamestnancov Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ. Vymedzuje rámec činností 

v organizácií, zodpovednosť s vzťahy v čase pandémie ochorenia COVID -19. 

Dátum vypracovania: 5.5. 2020 

Účinnosť: 6.5. 2020 

Vypracovala: PhDr. Monika Dessuet,  

Schválila: PhDr. Monika Dessuet 

 

Organizácia: N.O. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o 

Miesto poskytovania: Okr. Prievidza,- Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií    

Poskytovanie sociálnych služieb:                 

PhDr. Monika Dessuet – sociálna pracovníčka 

Sociálny pracovníci – 2 

Sociálny pedagóg – 1  

 

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií:  

Tel. č. 0905329661, 0902197957, 0915741413, 

poradňa: www.ispokojnost.xyz.sk                  

online poradňa: www.ispokojnost.xyz.sk 

 

 Dokument Príprava na riešenie situácie v prípade karantény (ďalej len „krízový plán“) vymedzuje 

postupy, povinnosti, zodpovednosť a práva na strane klientely a na strane zamestnancov 

a zamestnankýň Neziskovej organizácie SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19. 

 Dňa 11.3.2020 vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pandémiu ochorenia 

COVOD-19. Dňa 11.3.2020 zároveň vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením Vlády 

republiky č. 111 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky, a to od 12.3.2020 od 6:00 hod. 

 Dňa 15.3.2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 zo dňa 15.3.2020 núdzový 

stav na území republiky. Núdzový stav bol vyhlásený podľa čl. 5 Ústavného zákona č. 22/2020 Z.z. 

o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotníckej 

starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 

 Krízový plán je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnankýň a zamestnancov.  

 

 

 

 

http://www.ispokojnost.sk/
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Vymedzenie pojmov 

 

 Za osobu so sespektným ochorením sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej infekcie, 

s prejavmi  teplota nad 38°C, kašľom, únavou, bolesťami svalov, belosťami hlavy a občas 

i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu aj sťaženým dýchaním. 

 Za osobu s potvrdeným ochorením sa považuje osoba, u ktorej bolo ochorenie COVID-19 potvrdené 

laboratórnym vyšetrením, testom PCR metódou. 

 Posúdením riziká v mieste starostlivosti je hodnotenie úloh či aktivít, klienta alebo klientky 

a prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Je realizované pred interakciou s klientom či klientkou za 

účelom zistenia, či existuje riziko vystavenia infekcie. Realizuje ho členka alebo člen odborného 

tímu, ktorý je poverený vedením prípadu.  

 Režimové bariérové a organizačné ochranné a preventívne opatrenia znižujú riziko vystavenia sa 

zdroju nákazy alebo faktoru jeho prenosu izoláciou alebo ventiláciou. 

 K režimovým ochranným a preventívnym opatrením patrí najmä správne umývanie rúk, dezinfekcia 

rúk, používanie jednorazových hygienických vreckoviek, pravidelné vetranie, správny spôsob 

likvidácie ochranných pomôcok.  

 Organizačné kontrolné opatrenia znižujú riziko prenosu infekcií na pracovisku. Ide o opatrenia ako 

usmernenia, postupy, vzdelávania, tiež preventívne merania teploty, obmedzenie počtu osôb 

v organizácií, zrušenie skupinových aktivít.  

 Osobné ochranné pomôcky spolu s ostatnými režimovými a bariérovými opatreniami znižujú riziko 

prenosu ochorenia. Vytvárajú fyzickú bariéru pri prípadnom prenose ochorenia a minimalizujú 

expozíciu zdroju nákazy. Ide najmä o rukavice, ochranu tváre a očí (vrátane rúšok, ochranných 

okuliarov, tvárových štítov).  

 

Organizačné opatrenia 

 

 Prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 je vyhnúť sa expozícii vírusom – najmä pri stretnutí 

s infikovanou osobou.  

 Ak je dôvodné podozrenie, že klient alebo klientka, zamestnanec či zamestnankyňa má respiračnú 

infekciu s teplotou (a nemá podozrenie nákazou COVID-19), nebude jej povolený vstup do 

organizácie, ale im bude odporúčaná domáca izolácia a kontaktovanie všeobecného lekára.  

 Zamestnankyne a zamestnanci sú informovaní o povahe ochorenia COVID-19 a o správnych 

postupoch pri používaní chránených pomôcok.  

 Preventívnym opatrením v organizácií je vykonávanie každodenného zdravotného filtra 

zamestnankýň, zamastencov. Ak po zmeraní telesnej teploty zamestnankyňa, zamestnanec vykazuje 

známky ochorenia, je povinný to oznámiť riaditeľke a opustiť pracovisko. 

 Pred vstupom do organizácie je s klientmi, klientkami je vykonaný skríning zameraný na 

cestovateľskú anamnézu a akútnu respiračnú infekciu u klienta, klientky alebo sprevádzajúcej osoby. 

Ak klient alebo klientka vykazuje príznaky ochorenia, nebude uskutočnené sociálne poradenstvo.  

 Terénna sociálna služba sa obmedzí na nevyhnutné prípady, na žiadosť klienta alebo klientky pri 

použití potrebných ochranných pomôcok, a to ochranné rúško, rukavice a ochrana očí (štít, príp. 

okuliare).  

 Klientom alebo klientkam sa poskytuje Krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných 

technológií - okres Prievidza 

 Klientom alebo klientkam, u ktorých bolo preukázané ochorenie COVID-19, bude organizácia počas 

izolácie naďalej poskytovať služby, a to telefonicky, online alebo prostredníctvom e-mailu. 
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Ochranné pomôcky 

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. zabezpečí: 

 Osobné ochranné pracovné prostriedky, ďalej len „OOPP“ a dezinfekciu pre zamestnancov. 

 Pri práci je potrebné používať vhodné OOPP (tvárová maska, rukavice, dezinfekčný gél), 

 pravidelne opakovanie a tréning, ako správne používať ochranné pomôcky. 

Zdroj informácií: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-

prevention-and-control 

 Zamestnankyne a zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť svoje zdravie, aby 

neohrozovali seba, ani nikoho iného.  

 Pri činnostiach priameho kontaktu s klientom alebo klientkou je povinnosťou zamestnankýň, 

zamestnancov  nosiť ochranné rúško a rukavice.  

 Pri činnostiach administratívneho charakteru je povinnosťou zamestnankýň, zamestnancov nosiť 

ochranné rúško. 

 Zamestnankýň, či zamestnancov je povinnosťou monitorovať pridelené ochranné pomôcky tak, aby 

boli plne zabezpečení na výkon činností v organizácii na obdobie aspoň na tri dni. O potrebe 

zásobenia bezodkladne informujú riaditeľku, ktorá poskytne nové ochranné pomôcky. 

 V prípade, že klienta, klientku sprevádzajúca osoba nedisponuje ochranným rúškom a rukavicami, 

budú im v organizácii poskytnuté ihneď pri vstupe do organizácie.  

 Použité jednorazové osobné ochranné pomôcky, hygienické vreckovky a pod. sú odhadzované do 

platových vriec komunálneho odpadu.  

 

Riaditeľka n.o. SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb n.o. 

 pravidelne dáva do pozornosti zamestnancom telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci okresu: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203, 

RÚVZ Prievidza 046/519 20 26, koronavirus@ruvzpd.sk, 

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234 (celý zoznam viď príloha), 

 pravidelne upozorňuje zamestnancov,  

 že sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou a 

mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití 

toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, pred a 

po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom 

priamom kontakte s inou osobou  

 aby pri kontakte s inými osobami / klientmi dodržiavali odstup minimálne 2 metre, 

 aby vykonávali aktuálne sociálnu službu iba terénnou formou, za prísnych hygienických 

postupov (sociálny pracovník),  

 aby pomáhali občanom, maloletým a mládeži ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, 

za prísnych hygienických postupov, 

 aby vykonávali prevenčnú aktivitu on-line, prostredníctvom sociálnych sieti FB NSSDR 

Oáza, FB Spokojnosť, 

 aby informovali širokú verejnosť, detí a mládež prostredníctvom sociálnych sieti - FB 

Spokojnosť a FB NSSDR Oáza, na rôzne témy: napr.: prijaté opatrenia vládou SR - Covid 19, 

ako môžu deti tráviť voľný čas v domácom prostredí, ako zlepšiť vzťahy v rodine, látková 

a nelátková forma závislosti v súčasnej situácií a pod., 

 aby poskytli kontakty pre širokú verejnosť prostredníctvom FB Spokojnosť a FB NSSDR 

Oáza na zriaďovateľa a zamestnancov,  
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 že sú povinní nosiť rúška a chrániť sa aj 

mimo pracovnej doby a hlásiť možné 

ohrozenie zamestnávateľovi. 

 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnankýň, 

zamestnancov 

 

 V prípade podozrenia zamestnávateľa alebo zamestnanca na Covid 19, pôjde do domácej karantény, 

bezodkladne upovedomí Úradu verejného zdravotníctva a obvodného lekára. 

 Zamestnankyne, či zamestnanci povinne informujú riaditeľku organizácie  

 návrate (príp. návrate blízkej osoby) zo zahraničia, 

 o prítomnosti či priamom kontakte so suspektnou osobou alebo osobou s potvrdeným 

ochorením, príp. osobou, ktorá je v izolácii pre podozrenie, ale zatiaľ čaká na výsledky.  

 Ak bola zamestnankyni, či zamestnancovi nariadená PN z dôvodu karantény, absolvuje ju v dĺžke 14 

dní v domácnosti alebo na určenom mieste. Riaditeľka umožní návrat do zamestnania až po tom, ako 

to umožní a schváli hygienik RÚVZ. 
 

 

Postup organizácie pri podozrení na ochorenie COVID-19 klienta, klietky 

 

 V prípade dôvodného podozrenia z rizika prenosu ochorenia COVID-19 klient, klientka nevstupuje 

do organizácie, ale kontaktuje všeobecného lekára, príp. regionálneho hygienika a riadi sa ich 

pokynmi.  

 

Plánovanie, koordinovanie a informovanosť 

 

 Riaditeľka menuje členky a členov do krízového tímu do 2 dní od vyhlásenia mimoriadnej situácie 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

 Riaditeľka poverí zamestnankyňu alebo zamestnanca denným monitorovaním vývoja situácie 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v SR a v zahraničí a opatrenia príslušných orgánov 

Slovenskej republiky na riešenie situácie. 

 Riaditeľka zabezpečí informovanie zamestnankýň, zamestnancov o povahe vírusu a pravidlách 

hygieny, o vývoji situácie so šírením ochorením COVID-19 v SR a zahraničí a opatreniach 

príslušných orgánov SR na riešenie tejto situácie, o opatreniach organizácie v súvislosti s riešením 

mimoriadnej situácie a o odborných intervenciách na upokojenie klientely a ich blízkych osôb.  

 Riaditeľka zabezpečí informovanie verejnosti: spôsobe, možnostiach a obmedzeniach poskytovania 

pomoci počas mimoriadnej situácie a o pripravenom krízovom pláne organizácie.  

 Pre poskytovanie pomoci ambulantnou formou je nevyhnutné, aby k dispozícií boli minimálne dve 

osoby, členky alebo členovia odborného tímu.  

 

Potvrdenie výskytu ochorenia COVID-19 v organizácii 

 

 V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnaných osôb alebo klientky organizácie, riaditeľka 

nariadi protiepidemiologické opatrenia po dohode s príslušným RÚZV. Ak tak určí RÚVZ, 

organizácia bude preventívne uzavretá, bude potrebné izolovať všetky osoby, ktoré prišli s chorou 

osobou do kontaktu, príp. nariadiť 14-dňovú karanténu.  

 O potvrdení výskytu riaditeľka COVID-19 v organizácii riaditeľka informuje Mestský úrad, 

Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
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 Zároveň riaditeľka zabezpečí informovanie 

klientely a verejnosti. 

 Ak organizácia nebude schopná poskytovať pomoc, riaditeľka známi túto skutočnosť MPSVR 

SR(odbor akreditácii).  

 

Telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

 

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva:  

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954  

 

Všetky telefonické kontakty pre verejnosť nájdete prehľadne zoradené v tabuľke nižšie:  

Inštitúcia  Call centrum  e-mail  

ÚVZ SR  0917 222 682  novykoronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Bratislava  0917 426 075  X  

RÚVZ Trnava  0905 903 053  

RÚVZ Senica  0907 169 312  se.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Galanta  0907 996 734  ga.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Dunajská Streda  0910 459 200  ds.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Nitra  0948 495 915  nr.sekretariat@uvzsr.sk  

RÚVZ Komárno  0911 305 651  koronaviruskn@uvzsr.sk  

RÚVZ Levice  0910 901 129  lv.riaditel@uvzsr.sk  

RÚVZ Nové Zámky  035/640 09 97  nz.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Topoľčany  038/532 63 91  to.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Trenčín  0917 763 203  tn.covid19@uvzsr.sk  

RÚVZ Považská Bystrica  0911 727 930  

042/44 50 233  

pb.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Prievidza  046/519 20 26  koronavirus@ruvzpd.sk  

RÚVZ Žilina  0905 342 818  X  

RÚVZ Čadca  0919 453 544  ca.koronavirus@uvzsr.sk  

RÚVZ Dolný Kubín  0908 460 521  m.varmusova@gmail.com  

RÚVZ Liptovský Mikuláš  0904 236 996  X  

                                                     0903 441 095  

RÚVZ Martin  043/401 29 27  mt.epid@uvzsr.sk  
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0902 740 766  

0911 514 878  

RÚVZ Banská Bystrica  0918 659 580  X  

RÚVZ Zvolen  045/555 23 58  zv.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Žiar nad Hronom  0911 214 488  zh.epid@uvzsr.sk  

RÚVZ Lučenec  0905 536 551  

0915 885 813  

0918 601 924  

047/43 235 72  

lc.epidemiologia@vzsr.sk  

RÚVZ Veľký Krtíš  047/48 30 747 0905 

285 057  

ruvzvk@uvzsr.sk  

 

Webové stránky:  

 

Krízový plán bol vypracovaný podľa dostupných odporúčaní ÚVZSR, RÚVZ a MZSR krízový tím. 

https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/ 
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