
Centrum sociálnych služieb Slniečko Oščadnica 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

 

V Centre sociálnych služieb Slniečko je ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá 

pravidelne 1-krát týždenne alebo podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa 

vystavuje zápisnica. Zariadenie má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných 

na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 17.04.2020 

v štruktúre nasledovných bodov: 

1. Účel  

2. Rozsah platnosti 

3. Použité pojmy a skratky 

4. Krízové riadenie 

5. Systém komunikácie 

6. Informačná povinnosť zamestnancov 

7. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu 

8. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov 

9. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne preventívne opatrenia v prevádzke 

10. Organizácia návštev v prevádzke 

11. Organizácia odborných procesov v prípade karantény 

12. Organizácia obslužných činnosti 

13. Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti 

14. Prijímanie nových zamestnancov 

15. Prijímanie nových klientov 

16. Preventívne opatrenia  

17. Riadenie rizík 

18. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov 

19. Súvisiace záznamy o kvalite 

20. Súvisiace predpisy 

21. Prílohy 

22. Záznam zmien a revízií 

23. Záznam o oboznámení zamestnancov s MP 36 

Krízový plán obsahuje prílohy: 

Príloha č. 1: Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu a 

iných prenosných ochorení 

Príloha č. 2: Bariérové  techniky 

Príloha č. 3: Dodatok č. 1 k sanitačnému plánu 

Príloha č. 4: Dodatok č. 1 k normatívu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov CSS Slniečko 

Oščadnica k 12.03.2020 

Príloha č. 5: Postup pri riešení symptomatického klienta v CSS v čase pandémie 

Príloha č. 6: Dodatok č. 3 k normatívu OOPP a oblečenia pre zamestnancov CSS Slniečko k 

03.04.2020  

Príloha č. 7: Dotazník a poučenie  

Príloha č. 8: Odporúčaný zoznam vecí, ktoré zamestnanec bude potrebovať k núdzovému 

zotrvaniu v zariadení, tzv. Krízovej službe 



Príloha č. 9: Postup pri riešení akútneho stavu klienta CSS v čase pandémie  

Príloha č. 10: Postup pri riešení ošetrovateľskej starostlivosti o klienta s potvrdeným COVID-19 

Príloha č. 11: Reprofilizácia lôžok počas pandémie Covid-19 

Príloha č. 12: Krízový jedálny lístok 

Príloha č. 13: Prevádzka práčovne v prípade pozitivity  Covid-19 

Príloha č. 14: Copingové stratégie zvládania stresu  

Príloha č. 15: Psychologické intervencie pre upokojenie klientov, ich rodín a zamestnancov 

Príloha č. 16: Čestné prehlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase 

krízovej situácie 

Príloha č. 17: Čestné prehlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie 

epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu 

potravín a pokrmov v čase krízovej situácie 

Príloha č. 18: Krízový plán pre stravovaciu prevádzku 

Príloha č. 19: Mamažment príjmu klienta do zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia 

nákazy vírusom Covid-19 

Príloha č. 20: Záznam o preventívnom- nápravnom opatrení 

Príloha č. 21: Záznam z mimoriadnej situácie 

Príloha č. 22:   Protokol o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby 

 

 

 

 

 

 


