
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová 
ul. A. Hlinku 234/8, 013 06 Terchová 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja                                   
      ____________________________________________________________________________      
                                                                                    

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová  má vypracovaný Krízový plán pri 
riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných 
ochorení zo dňa 01.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov:  
 
 1.CIEĽ A ÚČEL 
 1.1 KRÍZOVÉ RIADENIE 
 2. DEFINOVANIE OCHORENIA A PRÍZNAKY 
 3. PREVENCIA 
 4. INTERNÝ KRÍZOVÝ TÍM 
 5. EXTERNÁ SPOLUPRÁCA 
 6. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
 7. RIZIKÁ 
 8. FÁZY POSTUPU 
 8.1 FÁZA PRÍPRAVY 
 8.2 FÁZA REALIZÁCIE 
 
Krízový plán obsahuje tieto prílohy: 
1. Krízový plán stravovacej prevádzky  
2. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti  
3. Postup pri prevencií výskytu šírenia COVID -19  
4. Základné preventívne opatrenia podľa pracovných pozícií 
5. Zoznam činností vykonávaných v krízovej situácií 
6. Špecifické postupy sociálnej práce s klientmi počas pandémie vírusu COVID-19, 
postup prijímania nových klientov 
7. Preventívno-krízové opatrenia – sociálny úsek 
8. Psychologické intervencie 
9. Plán reprofilizácie lôžok 
10. Postup k dočasnému opusteniu PSS zariadenia v sprievode zamestnancami 
11. Postup pri prijatí klienta z hospitalizácie do zariadenia a opatrenia pre riziko 
výskytu COVID-19 
12. Postup k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu 
13. Odporúčané požiadavky na ochranné pracovné pomôcky (OOPP) 
14. Kontakty RÚVZ 
15. Zoznam kontaktov na príbuzných PSS 
16. Tlačivo Čestné prehlásenie - COVID -19 
17. Tlačivo COVID – 19 Hlásenie prípadu 
18. Tlačivo Predbežný skríning 
19. Tlačivo – Záznam o mimoriadnej situácií 
20. Tlačivo – Sledovanie príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie 
horných dýchacích ciest (chrípka, COVID – 19) 
21. Tlačivo – Záznam o výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia 
koronavírusu. 
22. Ďalšie spracované dokumenty v súlade s KP 
 
S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne každý pondelok a podľa potreby. 
Krízový plán a jeho prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.  
 
 
 
V Terchovej, dňa 6.5.2020                                                      Mgr. Martina Lašutová, riaditeľka ZpS a DSS 


