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Oblasť pôsobnosti Ošetrovanie, opatrovanie a infraštruktúra 

Priradenie Zdravotný úsek 

Druh opatrenia PREVENTÍVNE  

Ev. číslo 01/2020 Kategória rizika 1A a 1B 
 

Východisková situácia 

Spôsob zistenia 

problému 
Celospoločenský problém výskytu Koronavírusu  

Popis problému – potenciálneho problému (nezhody - potenciálnej nezhody) a ich príčin 

Na základe aktuálnych informácii zo dňa xy vyhodnotila riaditeľka .... situáciu 

v zariadení a prijala 15 opatrení k prevencii Koronavírusu. Tieto opatrenia sú zaznamenané 

v dokumente Záznam o preventívnych opatreniach 01/2020. Jedným z opatrení bolo vykonať 

informačné stretnutia s obyvateľmi a zamestnancami zariadenia. Obe skupiny boli 

informované k prevencii voči prenosu a rozšírenia vírusu COVID-9 (Koronavírus) v týchto 

bodoch: 

1. Všeobecné informácie  (spôsob prenosu, zásady ochrany pred vírusom, dĺžka 

inkubačnej doby, prejavy ochorenia, liečba a úmrtnosť, odporúčané materiálne 

vybavenie) 

2. Odporúčania na realizáciu opatrení (zásady hygieny, nasadenie rúšok  a respirátorov) 

3. Prevádzkové opatrenia 

4. Informačné opatrenia 

5. Personálne opatrenia 

6. Dostupnosť materiálneho vybavenia 

 

Popis rizík – potenciálnych rizík 

Zdroj: www.uvzsr.sk 

 

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?  

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie –- vírusovú pneumóniu 

(kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných 

ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, 

sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. 

Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní. 

 

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?  

COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho medzi kvapôčkovú infekciu. 

Neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba je 

symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa zahajuje podporná liečba, 

ktorá zmierňuje príznaky infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne dostupné lieky. 

Liečba je individuálna a vychádza z konkrétnych potrieb pacienta. Väčšina ľudí, ktorí sa 

nakazia, má mierny priebeh ochorenia a zotaví sa. U starších ľudí, osôb s oslabenou imunitou 

či pridruženými chronickými ochoreniami je väčšia pravdepodobnosť vážnejšieho priebehu 

ochorenia. 

http://www.uvzsr.sk/
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Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím?  

Ľudia sa môžu nakaziť od osôb, u ktorých bol koronavírus potvrdený. Ochorenie sa 

prenáša malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle alebo vydychuje. 

Hlavný spôsob prenosu sú teda kvapôčky vylúčené osobou, ktorá kašle. Na Slovensku 

doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Vzhľadom na súčasné 

možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie. V 

prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, respektíve ste 

neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou 

pravdepodobnosťou, vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, o iné akútne respiračné 

ochorenie alebo chrípku či chrípke podobné ochorenie, a preto netreba podliehať panike. 

Samozrejme, aj v takomto prípade je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, 

pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. 

 

Môže mi v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke? 

Očkovanie proti chrípke je vhodné, chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej 

sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie 

prebiehajúce súbežne, znamená vysoké riziko komplikácií.  

 

Je potrebné preventívne dodržiavať nejaké hygienické návyky? 
Verejnosti aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu odporúčame dodržiavať 

preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám: 

 umývať si ruky často mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii 

mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu 

 nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami 

 zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a 

následne ju zlikvidovať  

 vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky 

 dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo 

kýcha 

 ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, 

doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe 

 v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

 

Pre klasifikáciu zapísaných rizík a chýb sa používa nasledovná tabuľka: 

 

K TR Klasifikácia 

K
at

eg
ó

ri
a 

1
 

1A 
Riziká a chyby v poskytovaných službách v priamom vzťahu ku klientovi, ktoré môžu 
spôsobiť ohrozenie klienta na majetku, zdraví alebo na živote. 

1B 
Riziká a chyby ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života zamestnancov a iných 
osôb.  

1C 
Riziká a chyby ktoré môžu spôsobiť škodu organizácii, alebo hrozí sankcia od tretích 
subjektov. 

K
a te gó ri
a 2
 

2A Chyby a nezhody v zabezpečovaní podmienok kvality. 
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2B 
Oprávnené sťažnosti klientov, ich rodinných príslušníkov, právnych zástupcov alebo iných 
zainteresovaných strán. 

2C 
Chyby a nezhody v poskytovaných službách v priamom aj nepriamom vzťahu ku klientovi, 
ktoré nespôsobujú ohrozenie majetku, zdravia ani života klientov, zamestnancov 
a nespôsobujú škodu organizácii. 

K
at

eg
ó

ri
a 

3
 

3A 
Prechodné nezhody spôsobené zmenou legislatívy, noriem alebo aplikovaných postupov 
v priebehu roka a sú očakávané vopred, alebo sú známe z titulu preskúmania týchto zmien 
a porovnania aktuálneho stavu v organizácii, pokiaľ nespôsobujú vyššie uvedené riziká. 

3B Ostatné nezhody nezaradené do predchádzajúcich kategórií. 

 

 
 

Návrh opatrení / Úloh 

č. Opatrenie / Úloha Predpokladaný čas 

1. Vykonať informačné stretnutie pre prijímateľov sociálnych služieb. 04.03.2020 

2. Vykonať informačné stretnutie pre zamestnancov. 04.03.2020 

3. Vypracovať pokyn prevencie a dezinfekčných opatrení pred koronavírusom 

na zdravotnom úseku s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% Etanolu 

a žiarením prostredníctvom germicídnych žiaričov.  

04.03.2020 

4. Vyhlásiť dočasný zákaz návštev obyvateľov v zariadení.  03.03.2020 

5. Zrušiť a vyhlásiť zrušenie skupinových aktivít a krúžkov až do odvolania.  04.03.2020 

6. Zakúpiť a odovzdať vitamínový doplnok C pre zamestnancov. 04.03.2020 

7. Zakúpiť germicídny žiarič a nariadiť ich používanie. Do troch dní 

8. Vyhotovenie (ušitie) textilných rúšok pre každého zamestnanca. Do troch dní 

9. Odovzdanie textilných rúšok pre PSS. Do týždňa 

10. Zakúpenie ochranných okuliarov pre zdravotný úsek. Do týždňa 

11. Zakúpenie ochranných odevov. Do týždňa 

12. Zakúpenie respirátorov. 04.03.2020 

13. Zakúpenie vitamínu omega 3 cesnak a odovzdanie zamestnancom. Do troch dní 

14.  Vedúca sestra zvýši kontrolu nad zdravotným stavom PSS a aktuálne bude 

vyhodnocovať daný stav.  

 

15. Pracovníci na zdravotnom úseku zvýšia starostlivosť o PSS pri prijímaní 

tekutín a dohľad nad zdravotným stavom. O každej zmene zdravotného stavu 

budú informovať vedúcu sestru. V prípade zhoršenia stavu PSS sa budú riadiť 

telefonickými pokynmi MV SR: 

Prevencia zdravia, chrípka - informácie, prevencia a zamedzenie jej 
šírenia 

 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
- nepretržitá telefónna linka: 02/59 373 122 
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 Na uvedenej linke odborníci Úradu verejného zdravotníctva odpovedia na 
všetky otázky, ktoré sa týkajú nového chrípkového vírusu. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica 
- pohotovostná služba na tel. čísle: 0918 659580 
Pohotovostná služba je zriadená 24 hodín denne počas pracovných dní, 
sviatkov a víkendov. 
Situáciu vo výskyte ochorení pre okresy Banská Bystrica a Brezno je 
možné hlásiť i na telefónnu linku: 048/4367460 alebo 048/4367466 

 

Personálne zabezpečenie 

Pracovník Pridelená úloha č. Odhadovaný celkový čas práce 

Šička a práčky 9. 3 dni 

Vedúci úseku zdravotného 3,7,12 Nesledujeme 

Vedúci úseku prevádzkového 8,10,11 Nesledujeme 

Vedúci úseku sociálneho  9 Nesledujeme 

Riaditeľka 1,2,4,5,6,13 Nesledujeme 
 

Materiálne zabezpečenie 

Položka Množstvo / merná jednotka Odhadovaná cena 

Vitamínové doplnky C 1000 

s postupným uvoľňovaním 

120 ks v  balení 14 eur x 70 = 980, eur 

Germicídny žiarič, stojanový 

(možná prítomnosť ľudí) 

1 ks Cca 450 

Ušitie plátených rúšok 600 ks Cca 300,- eur 

Ochranné okuliare 15 ks 100,- eur 

Ochranné odevy 15 ks 165,- eur 

Respirátory 11 ks 165 eur 

Vitamín omega 3 cesnak 70 ks 770 eur 
 

Finančné zabezpečenie 

Položka Odhadovaná cena spolu Navrhovaný zdroj krytia 

1. Cena práce Nesledujeme Vlastní zamestnanci 

2. Materiálne zabezpečenie 2930,- eur Rozpočet 
 

Návrh na opatrenie podal  

Dňa 4.3.2020 

Kontrolu realizácie vykoná  

Dátum kontroly  

Súvisiace dokumenty Leták a informácie na www.uvzsr.sk 

 
 

Prerokovanie návrhu opatrení s dotknutými stranami 

Dátum distribúcie  Dátum uzavretia pripomienok  

Dotknuté strany (meno, priezvisko a funkcia) Pripomienky [ áno – nie ] 

  Nie 

  Nie 

   

č. V prípade vyjadrenia – pripomienok sú priložené nasledovné prílohy [ Pozn.: informácia 

o zapracovaní alebo odmietnutí pripomienky je zaznamenaná v predmetnej prílohe] 
Strany 
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1 Pripomienky k návrhu opatrení 0 

 

 

Rozdeľovník: 

1. Originál č.1: Riaditeľka 

2. Kópia:   Manažérka kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Opatrenia schválil  
  

Dokument vystavil 
PhDr. Mária Kovaľová, 

PhD.MHA   

Dokument preveril  
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Záznam výsledkov a efektívnosti vykonanej činnosti  

č. Dosiahnutý výsledok k opatreniu / úlohe Skutočný čas / Náklady 

   

   

   

 

Oznámenie výsledkov opatrení v organizácii 

č. Dátum Kto vykonal Spôsob - Záznam – Protokol / Evidenčné číslo 

    

    
 
Prílohy: Záznam o kontrole č.  

 

 

 

Príloha k Záznamu o preventívnom – nápravnom opatrení 
 

Záznam o kontrole č. ...  

Kontrolu vykonal  Dňa  

Zistenia a podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S výsledkami kontroly som bol oboznámený: 

(meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis) 

 

 

 

Záznam preveril  Dňa  

 


