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Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19  

v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch 

(ďalej „ZPMP NZ“) 

 

 

Na zabezpečenie rýchleho, operatívneho, odborného a pružného prijímania opatrení na 
riešenie krízových situácií a koordináciu činnosti v pôsobnosti Regionálneho edukačno 
sociálneho centra Nové Zámky (RESC NZ), ktorého zložkami sú: 

 Súkromná spojená škola, Pod kopcom75 Nové Zámky,  

 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch,  

 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Nových Zámkoch 
 
je zriadený krízový  štáb RESC NZ - orgán krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať 
riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho 
pôsobnosti v období krízovej situácie. Krízový štáb sa vo svojej činnosti riadi štatútom 
krízového štábu RESC NZ. Dokumentácia Krízového štábu je vedená v interných dokumentoch.  
 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch prevádzkuje Domov 
sociálnych služieb, v ktorom poskytuje svoje služby deťom a dospelým so zdravotným 
znevýhodnením ambulantnou formou. Prijímatelia sociálnych služieb - deti a dospelí teda 
denne prichádzajú do zariadenia v ranných hodinách, a v poobedňajších hodinách zariadenie 
opúšťajú  odchádzajúc do svojich rodín.  
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Realizačná fáza  

 

Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID 19 v zariadení ZPMP NZ 

 

1. Pri zistení osoby nakazenej  virózou 
v zariadení je potrebné, aby 
ktorýkoľvek zamestnanec túto 
skutočnosť OKAMŽITE NAHLÁSIL:  
 

Sociálnej pracovníčke: Mgr. Bóbovej 
 
 

1. V prípade podozrenia na nákazu 
IZOLÁCIA NAKAZENEJ OSOBY do 
Karanténnej miestnosti  
 

Sociálna pracovníčka / Zamestnanci zariadenia 
 

2. Sociálna pracovníčka kontaktuje:  
štatutárnu zástupkyňu 
 

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Nagyová 
  

3. Štatutárna zástupkyňa ihneď 
kontaktuje opatrovníka / zákonného 
zástupcu prijímateľa soc. služby a 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Nové Zámky.  
 

 XY / kontakt  
 
RÚVZ Nové Zámky: 035 6400 992 
                                    035 6400 997 

4. PREVENTÍVNE UZAVRETIE PREVÁDZKY 
zariadenia, kde boli príznaky ochorenia 
zistené do izolácie. 
 

Príkaz vydá štatutárna zástupkyňa  
 
 

5. 14 DNÍ KARANTÉNY v prevádzke 
v prípade, že nákaza bola potvrdená 

Nariadi RÚVZ Nové Zámky 
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva) 
 

6. Informovanie opatrovníkov 
a zákonných zástupcov VŠETKÝCH 
prijímateľov zariadenia o uzavretí 
prevádzky a POTVRDENOM výskyte 
COVID 19 
 

XY / kontakt  
 

7. Spolupráca so štatutárnou 
zástupkyňou, telefonická informácia 
o situácii a žiadosť o bezodkladné 
dodanie ďalších ochranných 
prostriedkov (rukavíc, ochranných 
oblekov a okuliarov). Tieto prostriedky 

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Nagyová 
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je štatutárny zástupca pripravený 
distribuovať okamžite na základe 
žiadosti.  

 

8. Dôkladná dezinfekcia priestorov 
zariadenia 
 

Prevádzkoví zamestnanci 

9. V prípade potreby – poskytovanie 
sociálneho poradenstva a konzultácií 
po telefóne. 

 

Štatutárna zástupkyňa  
Sociálna pracovníčka 
 

10. PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE STAVU 
KLIENTOV A ZAMESTNANCOV  
 

KRÍZOVÝ ŠTÁB ZARIADENIA 
 

11. Pravidelné stretnutia tímu, priebežné 
vyhodnocovanie situácie, snaha 
o upokojenie situácie, ktorá bude 
neštandardná 
 

KRÍZOVÝ ŠTÁB ZARIADENIA 
 

12. Priebežné podávanie informácií 
a spolupráca s RÚVZ a štatutárnou 
zástupkyňou 

 

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Nagyová 
 

13. Priebežné hygienické opatrenia Podľa odporúčaní RÚVZ  
 

 

 

Dôležité telefónne čísla: 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky     035 6400 992,  

035 6400 997 

Úrad verejného zdravotníctva SR:    0917 222682 

Národné centrum zdravotníckych informácií:    0800 221 234  
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Základné preventívne opatrenia a odporúčania v prevádzke ZPMP NZ, predchádzajúce času 

karantény a v čase karantény 

 

● Prevádzka zariadenia za prísnych hygienických štandardov: dodržiavanie zásad respiračnej 
hygieny, časté umývanie rúk mydlom a vodou – všetci zamestnanci a prijímatelia sociálnych 
služieb. 

 
● Prísny zákaz návštev v zariadení. 
 
● Zamestnanci si po príchode do zamestnania zmerajú telesnú teplotu bezkontaktným 

teplomerom. Pokiaľ niektorý zamestnanec vykazuje známky ochorenia, je povinný to 

oznámiť štatutárnej zástupkyni a opustiť pracovisko.  

● Preventívne merať každý deň pri príchode do zariadenia teplotu všetkým prijímateľom 

sociálnych služieb; teplotu merať aj individuálne v prípade potreby kedykoľvek v priebehu 

dňa. 

● Prijímatelia sociálnych služieb nemajú povinnosť nosiť rukavice a rúška.  
 
● Uprednostnené sú aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne aktivity.  
 
● Všetci zamestnanci majú povinnosť nosiť rúška na pracovisku aj mimo neho, chrániť si 

zdravie.  

● Zamestnanci, ktorí sú v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb, sú povinní nosiť 

a používať gumené rukavice.  

● Zároveň 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.  

● Nie je dovolené používať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.  

● Je potrebné vo zvýšenej miere dezinfikovať všetky povrchy a pravidelne vetrať priestory. 

V Nových Zámkoch, 4.5.2020 

 

 

                                                                                                      Mgr. Anita Nagyová 

                                                                                                     štatutárna zástupkyňa  


