
Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia   

COVID-19 

 

    Komunitné centrum v obci Úbrež  sa nachádza v priestoroch Budovy obchodu a služieb na 

I. poschodí. Prijímatelia sociálnej služby sa do KC dostanú z prednej časti budovy cez 

schodisko. Celková rozloha KC je 45,2 m2 s kapacitou  cca 20 osôb.   KC je vybavené 

toaletami s vchodom zo vstupnej chodby, ktoré sú oddelené pre mužov, ženy a personál. 

   

1 Opatrenia na riešenie krízovej situácie  

 

     1.1 Na chodbe pred vstupom do KC  sa vykonáva skríning so zameraním na akútnu 

respiračnú infekciu ( meranie teploty, verbálne zisťovanie prípadných ťažkostí,  ktorými sú 

napr. kašeľ, dýchavica, overuje sa či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID-

19, alebo nebol v úzkom kontakte s takým pacientom v posledných 14 dňoch, alebo 

s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti za posledných 14 dní).  

    

     1.2 Na vstupnej chodbe je prijímateľom sociálnej služby k dispozícii dezinfekčný 

prostriedok, jednorazové rukavice, nádoba na biologický odpad a návod ako správne umývať 

ruky. 

 

2 Označenie priestorov 

  

      2.1  Z dôvodu infekcie COVID-19 je na vstupných dverách  KC oznam: 

1. Pred vstupom do priestorov KC použite rúško na ochranu dýchacích ciest! 

2. Pred vstupom do priestorov KC použite dezinfekčný prostriedok, alebo jednorazové   

    rukavice! 

3. Do priestorov KC vstupujte po jednom! (v prípade maloletého dieťaťa, vstup len s jedným 

    rodičom) 

4. Počas čakania dodržujte minimálne dvojmetrové odstupy! 

5. Ochranné rukavice po  použití vhoďte do nádoby na biologický odpad! 

 

  



 

           2.2 V priestoroch chodby na viditeľnom mieste sú umiestnené telefonické kontakty na 

                 členov krízového štábu: 

•  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682,  

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 

 0918 659 580, 

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075,  

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915,  

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053,  

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203,  

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841,  

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823,  

•  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812, 

•  E – mailový kontakt: novykoronavirus@uvzsr.sk  

• Zástupca obce: Ing. Martin Hvižďák – starosta obce Úbrež – 0905 774 215 

Kontakty na krízový štáb:  

Organizácia Meno a priezvisko Pozícia Telefonický 

kontakt 

Obecný úrad Úbrež Ing. Martin Hvižďák Starosta obce Úbrež 056/659 62 52 

0905 774 215 

 

Obecný úrad Úbrež Ing. Dušan Zajac Zástupca starostu 

obce 

056/659 62 52 

0905 774 215 

 

Obecný úrad Úbrež Ján Skyba Člen pre 

zabezpečenie 

činnosti úradu, školy 

a MŠ 

056/659 62 52 

0905 774 215 

 

Obecný úrad Úbrež Roman Balog Člen pre 

zabezpečenie 

bezpečnosti, 

poriadku 

a zásobovania v obci 

056/659 62 52 

0905 774 215 

 

Obecný úrad Úbrež Ján Kováč Člen pre 

zabezpečenie 

zdravotníckych, 

protiepidemických, 

veterinárnych úloh 

a opatrení 

056/659 62 52 

0905 774 215 

 

Obecný úrad Úbrež Gejza Holub Člen pre 056/659 62 52 

mailto:novykoronavirus@uvzsr.sk


zabezpečenie 

zdravotníckych, 

protiepidemických, 

veterinárnych úloh a 

opatrení 

0905 774 215 

 

 

 

3 Dezinfekcia priestorov Komunitného centra  

 

      Kompletná dezinfekcia povrchov objektu KC, bola vykonaná dňa 21.4.2020 firmou 

DELPHIA, s.r.o. Bratislava. 

     Bežná dezinfekcia priestorov KC sa vykonáva denne povereným pracovníkom Obecného 

úradu obce Úbrež o 10.00 hod. a to: zametaním a umývaním podláh prostriedkom určeným na 

tento účel ,,Ajax,, a dezinfekčným prostriedkom ,,SAVO,,. Zábradlia, povrchy nábytku, 

dvere, kľučky na dverách, vypínače, batérie sú utierané utierkou navlhčenou vo vode 

s pridaným prípravkom ,,JAR,, a následne dezinfikované prípravkom ,,SANITOL,,.  

     Pracovníci KC po každej individuálnej intervencii dezinfikujú prostriedkami s obsahom 

chlóru kľučky na dverách, pracovné stoly, klávesnice, používajú jednorazové rukavice 

a vetrajú miestnosti otvorením okna.  

  

4 Zber a skladovanie odpadu 

 

     Každý deň sa vykonáva zber biologického odpadu tým spôsobom, že odpad je 

premiestňovaný z KC na OcÚ Úbrež, kde je umiestňovaný do nádob určených na tento účel  

označených ako nebezpečný odpad podľa legislatívy.  

  

5 Prijímateľ sociálnej služby s následne pozitívnym testovaním na 

   COVID-19 

 

     V prípade návštevy prijímateľa sociálnej služby, ktorý bude následne pozitívne testovaný 

na COVID 19, bude vykonaná špeciálna dezinfekcia priestorov za použitia virocídneho 

dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku 

poskytovateľa. 

 



6 Mapovanie a  prevencia proti vírusu COVID-19 

 

         Mapovanie a prevencia  COVID-19 sa vykonáva: 

a)   vyššie uvedenými opatreniami, 

b)   upozorňovaním, motivovaním a nabádaním prijímateľov sociálnej služby, ktorí  

  navštívia KC   k používaniu ochranných prostriedkov, dodržiavaniu osobnej hygieny 

  najmä umývaniu rúk a hygieny domácnosti, 

c)   návštevou  sústredenia MRK pracovníkmi KC s použitím ochranných prostriedkov,  

  primeraným verbálnym zisťovaním zdravotného stavu členov komunity, získavaním 

  poznatkov  o tom, či niekto z nich  nebol v úzkom kontakte s pacientom liečeným na 

  COVID-19 v posledných 14 dňoch, alebo s cestovateľskou anamnézou člena 

  domácnosti v rizikovej oblasti za posledných 14 dní, 

d)   informovaním komunity o aktuálnej situácii COVID-19 (informácie získané z médií 

  a Národného ústavu zdravia), 

e)   spoluprácou s OcÚ, 

f)   spoluprácou s políciou, obvodnými lekármi, pracovníkmi pošty a obchodu. 

 

7 Preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti Komunitného centra 

 

      Zamestnanci KC ktorí vstupujú do komunity budú vybavení nevyhnutnými OOPP a bez 

príznakov ochorenia (bez zvýšenej , dýchavičnosť atď), v prípade osobnej komunikácie s 

prijímateľmi sociálnych služieb ich budú upovedomovať o povinnosti prekrytia horných   

dýchacích ciest (napr. prostredníctvom tvárového rúška), 

a)   komunikovať (ak je to možné) s prijímateľom sociálnej služby telefonicky, 

b)   dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre v teréne, 

c)   vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí, 

d)   ambulantne: pred príchodom prijímateľa sociálnej služby do KC na vytvorenom mieste 

      bude vykonaný skríning so zameraním na akútnu respiračnú   infekciu,   teplotu,   kašeľ,  

      dýchavicu, resp. overenie si, či v rodine  nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID- 

      19 alebo  nebol v úzkom  kontakte s takým pacientom v   posledných 14   dňoch alebo s 

      cestovateľskou  anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 dňoch 

      (ak je dôvodné podozrenie,  že  prijímateľ  sociálnej   služby  má  respiračnú  infekciu  s 

      jedným z vyššie uvedených príznakov, nebude mu povolený vstup do KC), 



e)   dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre, 

f)   vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí, 

g)   v prípade odôvodneného podozrenia na infikovanie COVID-19 počas 10 poskytovaní 

      sociálnej služby v KC, prijímateľ sociálnej služby musí byť bezodkladne izolovaný. 

      Musí sa vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo predmetmi, 

      mať rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované  Pracovníci KC 

      budú bezodkladne telefonicky  kontaktovať príslušného lekára a príslušnú RÚVZ linku, 

    prípadne budú nápomocní s telefonickým informovaním príslušných úradov pre určenie 

    ďalšieho  postupu,  pracovníci   KC  budú  informovať  prijímateľa   sociálnej  služby  o 

    nutnosti domácej karantény a spôsoboch jej dodržiavania a požiadať prijímateľa sociálnej 

    služby,  aby bezodkladne zabezpečil karanténu aj ostatných členov domácnosti (ak 

    RÚVZ neurčí  inak). V prípade, ak nie je možné požiadať prijímateľa sociálnej služby o 

    zabezpečenie  karantény v domácom prostrední, napr., v rámci cieľovej skupiny ľudí bez 

    domova, pracovníci KC budú kontaktovať zástupcov obce Úbrež o možnosti umiestniť 

    takéhoto prijímateľa sociálnych služieb do nimi zriadených karanténnych miest slúžiacich 

    na prevenciu pred šírením COVID-19, resp. o možnosti zabezpečiť testovanie takýchto 

    prijímateľov sociálnych služieb,  

    Pracovníci KC poskytnú  prijímateľom sociálnej služby telefonický kontakt na 

    zamestnancov KC pre prípad ďalších súvisiacich otázok a problémov. 

 

    V Úbreži dňa 07.05.2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


