Plán preventívnych opatrení a
krízový plán v prípade karantény pri ochorení COVID - 19
DCH Sv. Vincenta de Paul Vyšný Slavkov
(skrátená verzia určená len pre účel zverejnenia na webovej stránke)
Všeobecné ustanovenia
Plán preventívnych opatrení a krízový plán (ďalej len „KP“) DCH Sv. Vincenta de Paul vo
Vyšnom Slavkove (ďalej len „DCH“) v prípade karantény je určený na prevenciu
a predchádzanie ochorenia na nový koronavírus COVID-19 v DCH, a zároveň ustanovuje
pravidlá a postupy v prípade výskytu ochorenia COVID-19 pre zamestnancov, prijímateľov
sociálnych služieb (ďalej len „PSS“), alebo v prípade komunitného šírenia v karanténnom
režime.
Čl.1 Identifikácia ochorenia
špecifikuje ochorenie COVID-19, popisuje jeho priebeh a symptómy.
Čl.2 Iniciačné dokumenty
uvádza dokumenty KP v interakcii na spracovanie, implementáciu, akciu a autoritu interných
krízových tímov v DCH.
Čl.3 Bezprostredné opatrenia
popisuje bezprostredné prijaté opatrenia účinné do odvolania v DCH vzhľadom na šírenie
COVID-19 na základe verejnej vyhlášky č. OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020.
Čl.4 Následné opatrenia – platné do odvolania
definuje následné opatrenia na základe doplňujúcich záväzných dokumentov vyhlásených
hlavným hygienikom SR, vyhlásených opatrení Vlády SR, aj interných dokumentov DCH.
Určuje zabezpečovanie ochranných, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, popisuje
špeciálny režim v prevádzke DCH s dôrazom na fázu prevencie ochorenia COVID-19 a jeho
prípadného zavlečenia do DCH.
Čl.5 Krízová situácia s interné krízové tímy v DCH
zriaďuje a personifikuje interné krízové tímy (IKT1, IKT2), určuje ich kompetencie
a povinnosti. Definuje základný rozsah postupov, pomôcok, osobných vecí a činnosti pri
potvrdení ochorenia na COVID-19 u PSS aj zamestnancov.
Čl.6 Plán krízových opatrení v prípade izolácie klienta
definuje postup a realizáciu bezprostredných aj následných činností a kompetencií personálu
pri nutnosti izolácie PSS, pri podozrení ochorenia COVID-19 u PSS.
Čl.7 Plán krízových opatrení v prípade izolácie klienta s potvrdeným COVID -19
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definuje postup a realizáciu bezprostredných aj následných činností a kompetencií personálu
pri nutnosti izolácie PSS, pri potvrdení ochorenia COVID-19 u PSS. Definuje tiež postup
činností a opatrení pri ochorení COVID-19 ak ide o komunitné šírenie ochorenia v DCH.
Čl.7 Psychologická intervencia
pojednáva o psychologickej internej aj externej možnosti intervencie pri ochorení na COVID19 v DCH určenej pre PSS aj zamestnancov DCH.
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 IKT1 a IKT2 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.
PRÍLOHY KP
P1
Usmernenie č.1 a č.2 riaditeľky DCH
P2
Záznam z výkonov preventívnych opatrení brániacim šíreniu koronavírusu
P3
Dôležité telefónne čísla
P4
Záznam o mimoriadnej udalosti
P5
Základná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť
P6
Mapa psychologickej intervencie
Vo Vyšnom Slavkove dňa 17.03.2020
Spracovala
Mgr. Marcela Pivovarničková
riaditeľka DCHSVDP, Vyšný Slavkov

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/
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