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Krízový plán v čase zavedenia  núdzového stavu 

 (COVID – 19)  

 

Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 je od 28. marca 2020 rozšírený 

núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, 
na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v 

rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, 

ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy 

sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu 
uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020.  

Núdzový stav sa vzťahuje na všetkých registrovaných poskytovateľov nasledovných 
druhov sociálnych služieb poskytovaných pobytovou formou :  

• zariadenie pre seniorov   
• zariadenie opatrovateľskej služby 
• domov sociálnych služieb  
• špecializované zariadenie  

Opatrenia určené subjektom hospodárskej mobilizácie (SHM) – Kamjana,n.o.: 

V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) zákona č. 
179/2011 Z. z. subjekt hospodárskej mobilizácie Kamjana,n,o, zabezpečí, plnenia 
sociálneho zabezpečenia v rozsahu tak, aby sa zachovalo poskytovanie starostlivosti 
a odbornej pomoci a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika SR 
a následných pokynov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
a teda najmä: 
 

• a) riešiť situáciu s výpadkami zamestnancov, 
• b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení a výkon 

ošetrovateľských úkonov,  
• c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné 

pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej 

služby, 
• d) žiadať zabezpečenie ochranných pomôcok na príslušnom vyššom 

územnom celku. 
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a) riešenie situácie s výpadkami zamestnancov 

 

Povinnosťou SHM -  Kamjana,n.o. je spracovať plán riešenia krízovej situácie v súvislosti 
s výskytom ochorenia Covid-19 u zamestnanca, alebo v prípade, že zamestnanci zariadenia 
majú nariadenú karanténu. 

Nedostatok personálnych kapacít nahlási v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, 
ktorú vykonávajú,  SHM – Kamjana,n.o.  miestne príslušnému Okresnému úradu. Ten 
koordinuje a organizačne zabezpečuje dopĺňanie personálnych kapacít. 

V čase zavedenia núdzového stavu je v Kamjana,n,o, možné uložiť pracovnú povinnosť 
na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľských úkonov 
a zakázať uplatňovanie práva na štrajk. 

Pracovnou povinnosťou sa rozumie povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní 
a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu 
práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné 
miesto je pracovným miestnom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie 
v období krízovej situácie a je to aj povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné 
na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie. 

Vyčlenenie personálu/klientov:  

Kamjana,n.o. má zriadenú izolačnú a označenú izbu pre PSS s potvrdeným ochorením 

Covid-19. S týmito PSS budú pracovať dve opatrovateľky ktoré sa určia operatívne 

podľa danej situácie. 

Zamestnanci starajúci sa o PSS s nepotvrdeným ochorením Covid -19 -ostatný personál. 

V  prípade potreby budú k dispozícii  inštruktorka sociálnej rehabilitácie a sociálna 

pracovníčka . 
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Povinnosti zamestnancov – dôležité informácie v oblasti diagnózy, liečby a 

ďalších opatrení v rámci prípadu: 

„Personál plní ordinácie lekára, všetky zistené poznatky a vykonané činnosti zaznamenáva v 

dokumentácii -najmenej 3x denne. V prípade zistenia  odchýlky od normálnych hodnôt je 

nutné informovať lekára a dodržiavať jeho pokyny.“  

V čase zavedenia núdzového stavu je v ZSS Kamjana možné uložiť pracovnú povinnosť 
na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľských úkonov 
a zakázať uplatňovanie práva na štrajk. 

Pracovnou povinnosťou sa rozumie povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní 
a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu 
práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné 
miesto je pracovným miestnom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie 
v období krízovej situácie a je to aj povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné 
na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie. 

b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení a výkon 

ošetrovateľských úkonov 

Pri prijímaní klientov do zariadenia je dôležité, aby  boli testovaní na Covid-19 s negatívnym 
výsledkom v zmysle pokynov hlavného hygienika SR. 

Ďalšie odporúčania sú,  postupovať v zmysle priloženého  „Odporúčania k prijímaniu 

klientov do zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately“  

a priloženého odporúčania „Regionálneho úrad verejného zdravotníctva SR a hlavného 

hygienika.“ 

 
Práva prijímateľov počas zavedenia núdzového stavu 

V čase zavedenia núdzového stavu je v ZSS Kamjana možné v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody prijímateľov 
a to: 

• obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto 
v zariadení (1 poschodie) 

• obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom 
vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie. 

 

c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné 

pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby 

 

Zariadenie vykonáva tieto preventívne a dezinfekčné opatrenia v súvislosti so zabránením 
šírenia Koronavíru – COVID - 19: 
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1. Dezinfekcia kľučiek. 
2. Dezinfekcia madiel a všetkých dotykových plôch. 
3. Dezinfekcia vypínačov. 
4. Dezinfekcia stolíkov a postelí. 
5. Dezinfekcia všetkých povrchov nábytku. 
5. Dezinfekcia a dôkladné umývanie šálok a pohárov PSS. 
6. Dezinfekcia podláh. 
 

Zariadenie je vybavené dezinfekčnými prostriedkami,  rúškami a rukavicami. 
Prostredníctvom VÚC Prešov nám boli dodané aj nasledujúce ochranné pomôcky: 

- ochranný respirátor FFP2 – 20 ks 

- chirurgické rukavice – 200 ks 

- chirurgická maska – 150 ks 
-bavlnené rúška  - 40 ks 
-ochranné okuliare – 8 ks 

Pri používaní osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby s 
potvrdenou Covid-19 sa odporúča postupovať podľa „Odporúčania na používanie osobných 
ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby s potvrdenou covid-19“ . 

 
Zabezpečenie chodu prevádzky v Kamjana,n.o. 

Pre zabezpečenie plynulého chodu zásobovania SHM – Kamjana,n.o. dodávkami energií 
a potravín je potrebné, aby SHM – Kamjana,n.o. informoval príslušný Okresný úrad a Mesto 
Medzilaborce ako zriaďovateľa a dodávateľa energií pre Kamjana,n.o.a . 

Odhadované množstvo dennej spotreby potravín okrem obeda a večere(externý dodávateľ): 

• Vajcia – 40 ks, 
•  maslo – 1,5 kg. 
• Mlieko – 12 l. 
• cukor – 1 kg. 
• Chlieb 6 ks 
• Šunka 2,2 kg 
• Ovocie 7 kg 

 
 
 
 

 
V Medzilaborciach 18.3.2020      Ing.Andrej Dribňak 
                 riaditeľ Kamjana,n.o.                                                                 

 

 


