
Plán prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia 

COVID-19 v podmienkach ZOS Moravské Lieskové 
 

Na základe Usmernenia MPSVaR SR zo dňa 08.07.2020 k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia 

COVID-19, v nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj predpoklad príchodu 

druhej vlny pandémie tohto ochorenia má ZOS Moravské Lieskové pripravený "Plán prípravy na druhú 

vlnu pandémie ochorenia COVID-19", aby bolo zariadenie dostatočne pripravené na takúto 

epidemiologickú situáciu a jej možné dôsledky na poskytovanie sociálnej služby. 

Oblasti riešené a zabezpečené: 

A.  Analýza vlastných opatrení z I. vlny a úprava  Krízového plánu riešenia situácie v súvislosti s 

nebezpečenstvom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení ZOS Moravské Lieskové – príprava 

na II. vlnu pandémie. 

B.  ZOS Moravské Lieskové má vytvorenú  14 dňovú rezervu osobných ochranných pracovných pomôcok 

(OOPP) a osobných ochranných pomôcok (OOP) na základe odporúčaných noriem. 

C.  Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb – sa prispôsobujú  III. vlne uvoľňovania opatrení, 

aktuálnym usmernením MPSVaR a RÚVZ a tiež lokálnej epidemiologickej situácii. 

D.  Dočasné opustenie zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou - pokračujeme podľa IV. vlny 

uvoľňovania a  usmernení krízového štábu zariadenia, ktorý vydáva usmernenia podľa aktuálneho stavu  

šírenia COVID-19 a možností zariadenia na dodržanie odporúčaní hlavného hygienika. 

E.  Organizácia spoločenských aktivít je realizovaná v malých skupinkách klientov, použité ochranné 

rúška v interiéri. 

F.  Prijímanie nových klientov do zariadenia s podmienkou potvrdenia bezinfekčnosti a čestného 

vyhlásenia o tom, že klient nebol v karanténe a nemá cestovateľskú anamnézu. 

 

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení 
 IV. FÁZA -> od 01.07.2020 

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v podmienkach ZOS 

začne dňom 01.07.2020. 

Kroky a postupy v 4.fáze uvoľňovania opatrení od 01.07.2020: 

Od 01.07.2020 sú naďalej návštevy povolené v čase od 13.30 do 16.00 hod., dĺžka návštevy max. 30 

min.  v počte 2 príbuzných. Termín návštevy je potrebné vopred si nahlásiť. Návštevám mimo 

dohodnutého termínu bude vyhovené len v prípade, že nie sú v zariadení ďalšie ohlásené návštevy.  

Návšteva je povinná zapísať sa do Knihy návštev v čase uvoľňovania opatrení, kde uvádza svoje 

meno a priezvisko, adresu a aktuálne telefónne číslo, na ktorom je zastihnuteľná; uvedené písomné 

zaznamenanie osobných údajov musí návšteva strpieť z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy, aby v 

prípade zistenia výskytu ochorenia COVID- 19 mohli byť návštevníci kontaktovaní za účelom 

informovania zariadením o výskyte ochorenia v zariadení a možnej vírusovej nákazy, 

Kontrola zdravotného stavu návštev meraním teploty je realizovaná bezprostredne po vstupe do 

budovy zariadenia a rovnako je realizovaná dezinfekciu rúk, 

Návšteva musí používať vlastné osobné ochranné prostriedky (ďalej len OOP), najmä rúško na 

prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka), príp. jednorazové rukavice; priestor po každej 

návšteve v budove musí byť dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy vrátane písacích 

potrieb). 

Návšteva podpísaním Čestného vyhlásenia súhlasí s opatreniami vyplývajúcimi pre návštevy ZOS v 

čase uvoľňovania opatrení, čo vyjadrí podpisom, a tým sa zaväzuje dodržať uvedené opatrenia. 

Podpísanie čestného vyhlásenia je zároveň vyhlásením o tom, že osoby navštevujúce ZOS 

neprejavujú žiadne príznaky prenosného ochorenia, nemajú nariadené karanténne opatrenie, neboli v 

kontakte s osobou s ochorením COVID- 19, neboli mimo územia Slovenskej republiky, a teda nemajú 

nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto čestného vyhlásenia nie je možné návštevu do zariadenia 

vpustiť. 

Návštevy môžu byť obmedzené na určitú dobu na základe rozhodnutia krízového štábu zariadenia, 

ak sa lokálne zhorší epidemiologická situácia.  



Návštevy klientov zo zahraničia a to len z bezpečných krajín sa uskutočňujú bezkontaktne t. j. 

minimálne 2 m od seba a návštevu realizovať v exteriéri a nie v budove zariadenia.  

Exteriérom je dvor zariadenia s altánkom. s tým, že budú samozrejme zabezpečené procedúry merania 

telesnej teploty a vyplnenia dotazníka atď. 

Klienti môžu opustiť zariadenie na potrebné lekárske vyšetrenie s doprovodom, môžu opustiť 

zariadenie max. na 2 hodiny, nemôžu cestovať hromadnými dopravnými prostriedkami, treba zabrániť 

akémukoľvek stretávaniu sa s väčším počtom osôb, kde nie je možné zistiť a dohľadať identitu 

v prípade zistenia infekcie 

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po 14-dni po ukončenej návšteve objavia príkazy nákazy ochorením 

COVID-19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa. 

Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID 19, u ktoréhokoľvek klienta, poskytovateľ je povinný 

kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu 14 dní 

pred potvrdením nákazy. 

Klienti budú mať možnosť od 01.07.2020 opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným 

s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 

nie starším ako 24 hodín.  

O ďalších postupných prijatých krokoch 4.fázy uvoľňovania opatrení budeme priebežne aktuálne 

informovať na našom webom sídle a informačných miestach zariadenia. 

Zariadenie môže zvážiť povolenie návštevy aj podľa   aktuálneho  zdravotného stavu  a túto 

nedovoliť, ak ide o klienta, ktorý patrí do vysokorizikovej skupiny:  
Klienti s pľúcnou chorobou,  

s chronickým ochorením srdca a pľúc, 

onkologickým ochorením,  

klienti s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou,  

klienti  80 a viac rokov. 

Zariadenie nedoporučuje návštevu  návštevníkom, ktorí sú starší ako 60 rokov, osobám ktoré sa 

liečia na pľúcne ochorenia, ochorenia srdca, onkologické ochorenia a ochorenia spojené so 

zníženou imunitou. 

Návšteva nie je vhodná ani pre osoby mladšie ako 15 rokov. 

Pri úplne imobilných klientoch, ktorí neusedia na vozíku a nemôžu mať návštevu v exteriéri 

zariadenia bude povolená po predchádzajúcom súhlase návšteva na izbe pri dodržaní všetkých 

hygienicko - epidemiologických opatrení s použitím predpísaných ochranných pomôcok vtedy, ak je 

klient na izbe sám.  

Vzhľadom na veľkosť izby pod 20m² môže do izby vstúpiť len jeden návštevník na dobu max. 30 

minút. 

Ak sú na izbe dvaja imobilní klienti a nie je možne druhého presunúť na vozíku do iných priestorov, 

návšteva na izbe bude povolená len u klientov v terminálnom štádiu. 

Návšteva na izbe musí mať počas celej doby prekryté dýchacie cesty jednorazovým rúškom, mať 

rukavice, a ochranný odev. Vzhľadom na nedostatok ochranných pomôcok musí si návšteva 

jednorazové pomôcky zabezpečiť z vlastných zdrojov. 

 

V Moravskom Lieskovom 1.7.2020 

 

 

 

 Mgr. Marie Macejková  Ing. Ján Koreň 

  vedúca ZOS riaditeľ SÚS 


