Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova 613/3, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 37 830 601, Tel. č.: 047/ 56 34 093, E-mail: opora@oporagn.sk

Postup pri riešení výskytu ochorenia COVID-19
u prijímateľa Domu duševného zdravia – špecializovaného
zariadenia
Tento postup je určený všetkým zamestnancom Domu duševného zdravia – špecializovaného
zariadenia v Rimavskej Sobote, najmä však odborným zamestnancom, ktorí zabezpečujú
prijímateľom sociálnej služby priamu starostlivosť v celoročnej pobytovej forme – Zariadenie
podporovaného bývania, a to pre prípad mimoriadnej udalosti výskytu ochorenia COVID-19
v Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení (ďalej len DDZ – ŠZ) u prijímateľa
sociálnej služby (ďalej len PSS).
Usmernenie:
 Usmernenia Hlavného hygienika SR a RÚVZ Rimavská Sobota
 Usmernenia ústredného krízového štábu SR
 Usmernenia krízového štábu úradu BBSK
 Usmernenia obvodného lekára
 Návody na použitie dezinfekčných prostriedkov
 Odporúčania pre verejnosť
Dôvod izolácie prijímateľa sociálnej služby (domáca karanténa)
1. Ak PSS prejavuje nasledovné príznaky: vysoká teplota, sťažené dýchanie, bolesti a
kašeľ, zamestnanec prijímateľa sociálnej služby okamžite izoluje do pripravenej
miestnosti, bezodkladne telefonicky kontaktuje zdravotnú záchrannú službu (tel. č.
155), ohlási tento stav a ďalej postupuje podľa ich inštrukcií.
2. Karanténa prijímateľa sociálnej služby po návrate z hospitalizácie po potvrdení ľahšej
formy ochorenia a nariedení domácej karantény.
3. Karanténa celého zariadenia.
Krízový multidisciplinárny tím zabezpečujúci odborné postupy v krízovej situácii:
Za dodržiavanie prijatého postupu zodpovedá: Garant sociálnych služieb, manažér v oblasti
sociálnej starostlivosti, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky.
Vyhradené priestory:
V prípade potreby izolácie 1 – 3 PSS bude zriadený vyhradený priestor v suteréne budovy,
v priestoroch rehabilitačného strediska a denného stacionára.
V prípade vyššieho počtu pozitívnych PSS bude izolovaná celá budova DDZ – ŠZ (13 PSS).
Dokumentácia:
 Denné hlásenie
 Záznam o mimoriadnej udalosti
 Príkazy a pokyny riaditeľky DDZ – ŠZ
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Cieľ:
1. Pripraviť zamestnancov pre výkon činnosti v mimoriadnej situácii
2. Zaistiť bezpečné prostredie pre zamestnancov a PSS DDZ – ŠZ
3. Prijať preventívne opatrenia na zabránenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19
Zloženie a úlohy krízového tímu:
 1 sociálna pracovníčka, 1 inštruktorka sociálnej rehabilitácie 1 opatrovateľka (aj
v prípade vyššieho počtu infikovaných PSS)
 Vyhotovenie záznamu o mimoriadnej udalosti, izolovanie infikovaných PSS,
zahájenie režimu karantény
 Úprava vybavenia izby podľa zdravotného stavu PSS
 Sociálna pracovníčka poskytne základné informácie ohľadom karantény a postupu
výkonu prác službukonajúcemu personálu a PSS, PSS v izolácií poučí o správaní sa
v domácej izolácií (predvedie názornú ukážku nasadenia masky a dezinfekcie rúk)
 Koordinovanie a poskytovanie základnej opatrovateľskej starostlivosti vrátane osobnej
hygieny
 Zabezpečenie medikamentóznej liečby PSS
 Zabezpečenie a podanie stravy a pitného režimu pre PSS
 Pravidelné meranie telesných funkcií PSS a zamestnancov zabezpečujúcich službu
 Pravidelná dezinfekcia izolačnej miestnosti a príslušného sociálneho zariadenia
 Pravidelné vetranie miestnosti
 Denné sledovanie teploty tela personálu
 Oznámenie o karanténe garantovi DZZ – ŠZ, RÚVZ Rimavská Sobota, obvodnému
lekárovi, zákonnému zástupcovi PSS a zamestnancom DDZ – ŠZ
 Dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických nariadení
Príprava miestnosti určenej pre infikovaných PSS:
 Vyčlenenie miestnosti v DDZ –ŠZ (priestory rehabilitačného strediska a denného
stacionára) pre prípad izolácie.
 Označenie vchodových dverí nápisom „NEVSTUPOVAŤ – KARANTÉNA“.
 V šatni za vchodovými dverami umiestniť stolík, na ktorom budú uložené ochranné
prostriedky, dezinfekčné prostriedky a uzatvárateľná nádoba so zaťahovacím
igelitovým vreckom.
Príprava materiálu:
 Príprava a zhromaždenie ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov
(ochranné okuliare resp. ochranný štít, pokrývka hlavy, jednorazové rukavice,
ochranný odev, ochranné návleky na obuv, teplomer, tlakomer)
 Zabezpečenie materiálu na dezinfekciu izolačného priestoru (vlhčené dezinfekčné
utierky, sprej na dezinfekciu malých plôch a kľučiek, dezinfekcia podlahy, umývadiel,
toalety, dezinfekcia rúk,...)
 Zaťahovacie igelitové vrecia na infekčný odpad a použité infekčné osobne a posteľné
prádlo
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Ochranný odev – postup pri používaní:
 Službukonajúci zamestnanec poverený výkonom práce v izolačnej miestnosti vstupuje
do miestnosti výlučne len v ochranných prostriedkoch
 Izolačnú miestnosť zamestnanec opustí len v ochranných pomôckach
 Vyzlečenie ochranných pomôcok vykoná zamestnanec nasledovne:
1. Ochranný overal
2. Ochranné okuliare
3. Ochranný návlek na topánkach
4. Ochranné rúško
5. Ochranné rukavice
 Ochranný odev vhodí do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým zaťahovacím vreckom
 Pri použití textilného ochranného rúška sa toto rúško vhodí do nádoby s tekutinou
spolu s okuliarmi, následne sa rúško vyperie a prežehlí (doba použitia dezinfekčného
roztoku je uvedená na jeho obale)
 Použité jednorazové ochranné prostriedky budú vhodené do osobitného igelitového
zaťahovacieho vreca a následne budú likvidované podľa inštrukcií RÚVZ Rimavská
Sobota
 Opatrovateľka zabezpečuje koordinovanie transportu z DDZ-ŠZ do nemocničnej
izolácie
 Sociálna pracovníčka vypíše Formulár hlásenia kontaktov pre potreby RÚVZ
Postup pri karanténe celého zariadenia v prípade potvrdenia výskytu koronavírusu
u PSS alebo zamestnanca DDZ-ŠZ bude spracovaný podľa inštrukcií RÚVZ. Prijatý
interný postup sa môže meniť v súvislosti s usmerneniami krízového štábu a RÚVZ.
Výsledok interného postupu:
1. Zamestnanci ovládajúci postup pri výskyte ochorenia v DDZ-ŠZ
2. Vytvorenie bezpečného prostredia pre zamestnancov a PSS
3. Zabránenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19
Riziká:
1. Riziko epidémie
2. Riziko šírenia dezinformácií
Rozdeľovník:
1. Garant/ riaditeľ
2. Manažér v oblasti sociálnej starostlivosti
3. Sociálny pracovník úseku ZPB
4. Sociálny pracovník úseku RHS
5. Sociálny pracovník úseku DS

Platnosť od: 01. 04. 2020
Spracovala: Miroslava Liptayová
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