
 

 

   

  

PLÁN KRÍZOVÝCH OPATRENÍ  

v prípade podozrenia a potvrdenia koronavírusu COVID-19  

(skrátená verzia určená len pre účel zverejnenia na webovej stránke)  

  

 

 I.  CIEĽ PLÁNU KRÍZOVÝCH OPATRENÍ  

Cieľom Plánu krízových opatrení (PKO) je účinne zvládnuť krízové situácie v prípade podozrenia 

alebo potvrdenia výskytu koronavírusu COVID-19 u prijímateľov sociálnych služieb  (PSS).   

Určuje prípravné a realizačné postupy vedúce k zvládaniu krízových situácií zo strany 

zamestnancov Dom Charitas Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku (ďalej iba DCHPML).   

  

 II.  PRÍZNAKY OCHORENIA  

Identifikácia ochorenia špecifikuje ochorenie COVID-19, popisuje jeho priebeh a symptómy.   

 

 III.  KRÍZOVÝ REŽIM  

        Určenie krízového režimu v bodoch. 

 

 IV.  INTERNÝ KRÍZOVÝ TÍM A DȎLEŽITÉ KONTAKTY V ČASE KRÍZY  

K účinnému zvládaniu podozrenia z ochorenia, príznakov ochorenia alebo ochorenia COVID-19 je 

zriadený Interný krízový tím (IKT). Jeho úlohou je manažment procesov a postupov vo fáze 

prípravy, realizácie a vyhodnotenia Plánu Krízových Opatrení.  

  

 V.  FÁZY POSTUPU  

 

 1. Fáza prípravy: priestorové zabezpečenie, personálne zabezpečenie, materiálové zabezpečenie, 

komunikácia a informovanosť rodinných príslušníkov a likvidácia odpadu.   
  

2. Fáza realizácie : Štruktúra postupov realizácie krízových opatrení v prípade podozrenia alebo 

potvrdenia výskytu koronavírusu COVID-19  

 

Záverečné ustanovenia  

V záverečných ustanoveniach sa uvádza, že obmedzenia trvajúce do odvolania podľa usmernení RÚVZ 

a KP DCH sú uplatňované pre ochranu zdravia a životov PSS DCH a s ich súhlasom. Ďalej je uvedená 

záväznosť tohto dokumentu v rozsahu, v ňom definovanom pre zamestnancov, členov IKT a PSS, 

rovnako sa určujú miesta zverejnenia KP aj s jeho prílohami v DCH, pre potreby a k nahliadnutiu 

zamestnancov aj PSS.     

KP sa môže podľa okolností dopĺňať a aktualizovať ďalšími prílohami.  
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PRÍLOHY KP  

P1 Dôležité telefónne čísla  

P2 Režim návštev 

P3 Formulár hlásenia mimoriadnej udalosti 

P4 Formulár hlásenie o ukončené mimoriadnej udalosti 

P5 Použité skratky 

 

  

  

ZDROJE  

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250 

&Itemid=153  

https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php  

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/Podpora-prijimatelov_final.pdf 

http://www.komorapsychologov.sk/  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskom Štiavniku, dňa 28.1.2021           Mgr. Oľga Potočková  

                     riaditeľka DCHPML 
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