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Krízový plán 
 

Zriaďovateľ: Mesto Galanta 

Sociálna služba: zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby 

Príprava na zaistenie prevádzky na obdobie 14 dní s minimálnym počtom zamestnancov: 

 

1. Krízový štáb 

 

Patria-DD v Galante má určený interný krízový štáb (príloha č. 1) pre prípad vzniku 

karantény v zariadení a iných krízových udalostí. Členovia krízového štábu v čase krízy budú 

zasadať podľa potreby. Ak to bude možné budú zasadať osobne mimo karanténnej zóny. 

V prípade, ak bude niektorý člen v karanténnej zóne zasadanie bude zabezpečené 

komunikačnými prostriedkami (telefon, skype a pod.). 

(Príloha č. 1 - Zoznam členov krízového štábu a ich telefónne čísla) 

 

2. Zamestnanci v karanténe 

 

Zariadenie má k dispozícii zoznam zamestnancov, ktorí vyjadrili ochotu, súhlas počas 

karantény zotrvať v krízovej službe po dobu 14 dní a ich telefónne čísla (so súhlasom každého 

zamestnanca). 

(Príloha č. 2 - Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhláseného stavu 

karantény) 

(Príloha č. 2a- Zoznam všetkých zamestnancov a ich telefónne čísla)  

 

 

3. Karanténa prijímatelia 

 

➢ V obytnej miestnosti na prízemí v pavilóne A (izolačná miestnosť) bude prebiehať 

karanténa pre 1 prijímateľa ( pre prijímateľa, klienta zariadenia, u ktorého je podozrenie 

nákazy, nar. kašeľ, teplota a pod.). 

➢ Vyčlenená karanténna zóna pre prijímateľov s potvrdením ochorenia bude vytvorená na 

prízemí pavilónu A.  

V prípade, že u väčšieho počtu prijímateľov sa potvrdí ochorenie na niektorom z poschodí 

jednotlivých pavilónov- karanténnu zónu bude tvoriť určené poschodie.  
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4. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe 

 

➢ Obytné miestnosti A1  a A2 (izolačné miestnosti), sú určené na oddych a prespanie 4 

zamestnancov, ktorí budú pracovať s prijímateľmi v karanténe. 

➢ Obytná miestnosť AP bude určená na prezliekanie zamestnancov v karanténe.  

 

5. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo 

priestorov karantény 

 

➢ Oddych pre personál: 

✓ Opatrovateľsko- ošetrovateľského úseku (opatrovateľky, sestry) 

Pavilón B - veľká klubovňa  

Pavilón C- malá klubovňa 1. posch., ošetrovňa – prízemie, kanc. ved.OOÚ , 

rokovacia miestnosť – prízemie, 

✓ Prevádzkového úseku ( upratovačky, pračky) 

Pavilón A - 2. posch. malá klubovňa, 1. posch. miestnosť oproti kaplnke, 

Mužská prezliekareň-prízemie 

✓ Riaditeľka - prízemie pavilón C (kancelária riaditeľky) 

✓ Sociálneho úseku- pavilón C – kancelárie sociálnych pracovníkov 

✓ Ekonomického a ľudských zdrojov – pavilón C- kancelárie zamestnancov 

✓ Stravovacej prevádzky – pavilón A - kaplnka 

V prípade potreby je možné použiť na oddych aj voľné kancelárie pracovníkov na prízemí a 

voľné izby neobsadených miest prijímateľov. 

V  uvedených miestnostiach bude pripravené pre zamestnancov vybavenie pre odpočinok 

(posteľ, lôžkoviny) a budú mať zabezpečené pracovné oblečenie. Je dôležité, aby si každý 

 zamestnanec pre tento účel vopred pripravil individuálne vybavenie - lieky, hygienické 

 potreby, ošatenie na min. 7 dní, prípadne spacák a iné veci osobnej potreby. 

(Príloha č. 3 - Mapa zariadenia) 

  

6. Práca s prijímateľmi a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény 

 

Zápis sa robí 1x denne a zapisujú sa najdôležitejšie informácie. 

Počas karantény je úplný zákaz návštev a opustenia zariadenia. 

➢ informácie sa podávajú telefonicky 

➢ naďalej sa dodržiavajú preventívne opatrenia na prevenciu ochorenia 

➢ každý zamestnanec sa stará o svoj odev, ktorý si pravidelne vymieňa. Po skončení 

služby má každý zamestnanec možnosť si  dať oprať odev do práčovne. Zamestnanci 

v karanténnej zóne ukladajú odev do vopred určených  kontajnerov, vriec) 

➢ denne sa dezinfikujú kľučky, madlá, vypínače, tlačidlá, povrchové plochy                                                                                                                        

➢ denne sa priestory dezinfikujú germicídnymi žiaričmi 

➢ každý deň sa spoločné priestory a hygienické miestnosti dezinfikujú. 

➢ Denne službukonajúci zdravotný personál každému prijímateľovi zmeria telesnú teplotu 

dvakrát denne, o ktorom sa vedie záznam. 
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➢ Pomoc pri hygiene - poskytuje sa všetkým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to 

vyžaduje podľa rozpisu. 

➢ Všetkým prijímateľom sa ďalej poskytuje:  

o strava sa podáva v obytných miestnostiach 

o upratovanie - podľa potreby 

o  pranie podľa potreby 

➢ Prijímatelia sa zdržiavajú najmä v obytných miestnostiach (počúvanie hudby, čítanie, 

pozeranie TV a pod.) 

➢ Sociálni pracovníci budú mať za úlohu upokojovať situáciu, komunikovať s 

prijímateľmi aj s príbuznými cez telefón a eliminovať vznikajúce napätie. 

➢ Všetci zamestnanci majú prístup k telefónnym číslam na členov krízového štábu. 

 

7. Pomôcky, vybavenie, hotovosť  

 

➢ Potrebné veci, pomôcky ( lieky, rúška, posteľná bielizeň, deky a pod.) v prípade 

potreby zabezpečujú členovia krízového štábu a podporní zamestnanci. 

 

8. Zaistenie stravy  

 

➢ Zariadenie má vlastnú kuchyňu, prevádzka by zabezpečovala prípravu jedla naďalej pre 

prevádzku mimo karantény aj pre karanténnu zónu.  

➢ V prípade vyhlásenej karantény v zariadení sa vydá zákaz podávania jedla v jedálni, 

rozvoz na izby v nekaranténnej, resp. karanténnej zóny. 

➢ Prijímateľom, ktorí budú v karanténe, resp. v karanténnej zóne sa bude strava nosiť pred 

vchod do tejto zóny v uzatvorených jednorazových na to určených nádobách.  

➢ V prípade, že by zamestnanci kuchyne zostali v domácej karanténe, krízový štáb 

zabezpečí náhradu zamestnancov prostredníctvom Mesta Galanta, resp. Okresného 

úradu Galanta.   

 

9. Práčovňa  

 

➢ Príjem a výdaj znečistenej bielizne bude vykonávať určený zamestnanec práčovne 

podľa rozpisu služieb. 

 

10. Zaistenie komunikácie s okolím  

 

➢ V rámci prevencie úzkosti, strachu sociálni pracovníci, opatrovatelia zabezpečia 

komunikáciu s príbuznými prostredníctvom telefónu a  internetu.  

 

11. Zoznam dôležitých telefónnych čísel  

 

➢ Zoznam dôležitých telefónnych čísiel ( príloha č. 4,) je uložený na informačnej službe. 

Zoznam tel. čísiel (podľa prílohy č.4,5 ) je uložený v sesterskej izbe na 3. posch. 

pavilónu C, A aj sociálnom úseku. ( zoznam tel. čísel príloha č.4, 5). Sú to: ošetrujúci 
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lekár, krízový štáb, riaditeľ zariadenia, rodinní príslušníci prijímateľov, resp. zákonní 

zástupcovia, RÚVZ, Mestská polícia, Štátna polícia.  

(Príloha č.4 - Zoznam dôležitých telefónnych čísiel) 

(Príloha č. 5 - Zoznam telefónnych čísel rodinných príslušníkov prijímateľov) 

 

12. Dezinfekčný plán 

 

➢ Plán dezinfekcie pre karanténnu zónu aj ostatné časti zariadenia je v Prílohe č.6.  

(Príloha č. 6 – Plán dezinfekcie zariadenia) 

 

13. Postup pri riešení infikovaného prijímateľa 

 

➢ Karanténna zóna, resp. karanténne izby sú viditeľne označené na dverách. 

➢ V prípade prejavov ochorenia ( kašeľ, dýchavičnosť,  a pod.) sa prijímateľ izoluje 

v izolačnej miestnosti na to určených ( prízemie Pavilón A) 

➢ V prípade potvrdeného ochorenia sa prijímateľ izoluje v karanténnej zóne ( prízemie 

pavilón A)  

➢ Pred dverami budú zabezpečené uzatvoriteľné nádoby na použité ochranné pomôcky. 

➢ Povrch nádob sa bude pravidelne dezinfikovať a vynášať do kontajnera na biologický 

odpad a následne znovu dezinfikovať.  

➢ Prípravu materiálu a pracovných pomôcok budú zabezpečovať vybraní zamestnanci. 

➢ Pravidelne sa vedú záznamy o zdravotnom stave prijímateľov – zodpovedá 

službukonajúca zdravotná sestra. Pri zhoršenom zdravotnom stave prijímateľa sa 

postupuje podľa inštrukcií lekára cez telefón.  

 

14.  Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID19 v zariadení 

(Príloha č. 7 - Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID19 v zariadení 

Realizačná fáza) 

 

V Galante dňa 04.05. 2020 

 

 

 

        Mgr. Anita Tušková, v.r. 

   Riaditeľka Patria - DD v Galanta 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Zoznam členov krízového štábu 

Príloha č. 2 - Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhláseného stavu 

karantény 

Príloha č. 2a- Zoznam všetkých zamestnancov a ich telefónne čísla)  

Príloha č. 3 - Mapa zariadenia 

Príloha č. 4 - Zoznam dôležitých telefónnych čísiel 

Príloha č. 5 - Zoznam telefónnych čísiel rodinných príslušníkov prijímateľov 
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Príloha č. 6 - Plán dezinfekcie zariadenia 

Príloha č. 7 - Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID19 v zariadení Realizačná     

                     fáza 


