
KRÍZOVÝ PLÁN V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V DRÁBSKU
PLÁNOVACIA FÁZA

Plánovanie koordinácia, informovanosť

Opatrenia Termín Zodpovedá Splnené
Riaditeľka DSS Drábsko má pravidelné stretnutia, reaguje na situáciu, kontroluje plnenie 
krízového plánu v prípravnej časti.
DSS Drábsko má vytvorený krízový tím pre prípad vzniku karantény v zariadení a iných 
krízových udalosti. Krízový tím v zložení – riaditeľka, úseková sestra, hospodárka, 
ekonómka - bude v čase krízy v zariadení.
Krízový tím zasadá každé ráno v pracovných dňoch a vykonáva denný monitoring vývoja 
situácie v SR, zahraničí. Sleduje správy RÚVZ, MZ SR, MPSVR SR, BBSK a osobne 
oboznamuje s nimi ostatných zamestnancov.
Krízový tím pripravil plán krízových opatrení, ktorý je zhrnutý v jednom dokumente, ktorý 
je k dispozícii krízovému tímu, a všetkým zamestnancom.
V šatni zamestnancov je na nástenke zoznam kontaktov RÚVZ v prípade potreby 
konzultácie so žiadosťou o odporúčanie postupu pre naše zariadenie.
Všetci zamestnanci sú informovaní o spracovávaní krízového plánu. Krízový plán je 
umiestnený v kancelárii riaditeľky, aby sa zabránilo šíreniu paniky medzi zamestnancami, 
tvorí ho krízový štáb podľa dostupných odporúčaní ÚVZ SR, RÚVZ, MZ SR.
Verejnosť a príbuzní prijímateľov sociálnej služby o spracovávaní krízového plánu na webe 
www.drabsko.sk, v prípade potreby je riaditeľka DSS Drábsko kontaktnou osobou, ktorá 
odpovedá na otázky e-mailom. Kontaktná osoba je všetkým známa a všetci zamestnanci 
odkazujú k informáciám na túto osobu. Sú určené hodiny od 13:00h. – do 15:00h, v rozsahu 
ktorých informuje verejnosť o týchto informáciách:

 Informácie s RÚVZ,
 Máme plán preventívnych opatrení,
 Máme plán krízových opatrení v prípade karantény,
 V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
 Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Od 6.3.2020 sú v DSS Drábsko zakázané návštevy rodinných príslušníkov a iných osôb až 
do odvolania.
Komunikáciu s médiami vedie výhradne riaditeľka DSS Drábsko.
Prijímatelia sociálnej služby sú informovaní o spracovávaní krízového plánu 
prostredníctvom úsekovej sestry DSS Drábsko, v adekvátnej, pochopiteľnej forme, 
poprípade aj jednotlivo a to v tomto rozsahu:

http://www.drabsko.sk/


 Sledujeme informácie aktuálne správy a na webových stránkach RÚVZ a MZ SR
 Máme plán preventívnych opatrení, s ktorým sú denne oboznamovaní
 Máme plán krízových opatrení v prípade karantény.

Zamestnanci sú denne informovaní o všeobecných zásadách, ktoré pomáhajú zabrániť 
šíreniu respiračných vírusov, o častom umývaní rúk teplou vodou a mydlom, následne je 
vhodné použiť dezinfekčný gél na báze alkoholu, naďalej dodržiavať zásady dezinfekcie 
povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo ku 
kontaminácii, pravidelné vetranie. 
Zamestnanci sú povinní oboznámiť zamestnávateľa telefonicky v prípade, ak sa oni alebo ich
rodinní príslušníci, či blízke osoby dostali do blízkosti s ľuďmi s cestovateľskou anamnézou,
alebo sami absolvovali cestu do krajín s výskytom COVID – 19 a následne sa musia riadiť 
podľa pokynov RÚVZ.

Organizácia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Opatrenia Termín Zodpovedá Splnené
Krízový tím má pripravený zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom 
zamestnanca), ktorí vyjadrili ochotu v príprave karantény zariadenia zotrvať v krízovej 
službe (t.j. nepretržitý pobyt v uzavretom objekte 24/7). Prostredníctvom zoznamu sa 
zabezpečí ich včasné informovanie o odporúčaniach pre krízový pobyt.
V prípade karantény bude zabezpečený zdravotnícky materiál, rúška, rukavice a iné 
ochranné pomôcky príslušným RÚVZ, zamestnanci sú o týchto faktoch, aby nepodliehali 
panike a stresu. Krízový tím má spísaný zoznam dostupného zdravotníckeho 
a dezinfekčného materiálu – lekárničky 3 ks, digitálny teplomer, v prípade akýchkoľvek 
zdravotných problémov – sirupy od kašľa, antipyretiká, analgetiká, vitamíny, bylinné čaje, 
na dezinfekciu – lieh 60%, dezinfekčné mydlá, dezinfekčné gély s obsahom alkoholu, 
jednorazové rukavice, rúška.
Terapie, hlavne liekovú – lieky, ktoré prijímatelia sociálnej služby užívajú pravidelne – 
zabezpečujeme pomocou e-receptov. Spolupracujeme telefonicky prostredníctvom 
obvodného lekára. Všetky plánované kontroly u odborných lekárov v zariadeniach 
zdravotnej starostlivosti sme preplánovali, alebo zrušili – individuálny prístup.
Krízový tím má spracovaný tzv. plán reprofilácie – vytvorenie karanténnych miestnosti 
v prípade výskytu vírusu u prijímateľov sociálnej služby. Izolačné miestnosti budú 
v tréningových bytoch- 2 dvojlôžkové byty vybavené samostatným WC a sprchou. 
V DSS Drábsku sa naďalej vykonávajú všetky činnosti v zmysle zákona č. 448/2008. 
Sociálne poradenstvo bude vykonávané len telefonicky, alebo e-mailovou poštou.



Organizácia obslužných prevádzok

Opatrenia Termín Zodpovedá Splnené
Hospodárkou je zostavený týždenný jedálny lístok s maximálnym podielom trvanlivých 
surovín a jednoduchých jedál. Sú vo vyššom počte naskladnené trvanlivé potraviny.  
Prijímatelia sociálnych služieb aj zamestnanci naďalej používať rúško a rukavice. 
Kontaminované jednorázové pomôcky uskladňujeme v hrubých PVC vreciach označených 
kódoch, následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku nášho 
zariadenia. Spolupracujeme s firmou ENVICONSULT, s.r.o. Žilina. 

Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti

Opatrenia Termín Zodpovedá Splnené
Vybavenie, ktoré zamestnanci musia mať so sebou pre prípad vyhlásenia karantény 
a povolania do zariadenia ku krízovej službe – matrace, paplóny a vankúše, deky sú 
uskladnené v sklade textilného prádla v zariadení DSS Drábsko . Osobné veci (prádlo na 
prezlečenie, lieky na osobné použitie a iné veci na bežné používanie) si zamestnanec 
zabezpečí sám. Zamestnanci sú o týchto faktoch informovaní.
Krízový tím zabezpečujú krízovú intervenciu pre ukľudnenie prijímateľov sociálnej služby, 
ich rodín, samotných zamestnancov na zvládanie stresu a šírenia paniky.


