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  Nariadenia v prevádzke : 
 

   Nariadením Regionálneho úradu VZ SR v súvislosti s COVID – 19 
    sa :   
 
1.   Dňom 6.marca 2020 zakazujú návštevy v Dome seniorov Rejdová  
      až do odvolania a to označením na vstupnej bráne do areálu DS  
      Rejdová, 
2.   zákaz prijímať balíky a osobné veci pre prijímateľov 
      od rodinných príslušníkov,  
3.   zákaz vstupu zamestnancov bez ochranného rúška do budovy  
      zariadenia a to označením na vstupných dverách do budovy DS 
      ako aj v spodnej časti budovy na dverách pre zásobovanie kuchyne 
4.   dodržiavanie prísnych hygienickych zásad pred odchodom z domu,  
      pri príchode do práce, 
      dezinfekčné prostriedky sú umiestnené vo vestibule pri vstupe do  
      budovy zariadenia, pri vstupe v kancelárii, v kuchyni,  ošetrovni, 
      šatni pre zamestnancov a pre prijímateľov sociálnej služby pri vstupe 
      do spoločenskej miestnosti, na poschodí pri vstupe na chodbe všade s označením     
     / dezinfekcia rúk / 
5.   vytvoriť izolačnú miestnosť pre prijímateľov v prípade potreby  
      izolácie prijímateľov, 
6.   preventívne merať každý deň teplotu  všetkým prijímateľom  
      sociálnej služby, ako aj pracovníčke ADOS pri príchode do zariadenia,  
7.   zamestnanci si po príchode do zariadenia zmerajú telesnú teplotu  
      bezkontaktným  teplomerom. Pokiaľ niektorý zamestnanec vykazuje 
      známky ochorenia, je povinný to oznámiť vedúcemu pracovníkovi a  
      opustiť pracovisko, sociálna pracovníčka vedie evidenciu o stave teploty  
      pracovníkov, 
8.   v prípade prijímateľov v poslednej fáze ľudského života konzultovať    
      prípadné umožnenie návštevy s Regionálnym úradom  verejného    
      zdravotníctva, 
 
Zodpovedný:     Peter Hutník  - riaditeľ 
                          Bc. Miriam Hutníková – zástupkyňa riaditeľa 
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Ďalšie preventívne opatrenia v súvislosti s COVID – 19 v zariadení  
DS Rejdová   
 
Prijímatelia sociálnej služby  
 
Dezinfekcia rúk dezinfekčným gélom pred, plus po podaní stravy, po použití 
toalety. Dodržiavanie prísnych hygienických zásad respiračnej hygieny, časté 
umývanie rúk mydlom a teplou vodou. 
Komunikácia s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami prebieha výlučne 
telefonicky. Osobné potreby prijímateľov zabezpečuje sociálna pracovníčka. 
Prijímatelia sociálnej služby sa môžu voľne pohybovať po zariadení a v areáli 
zariadenia, pokiaľ nebudú vydané obmedzujúce opatrenia. 
Prijímatelia nemajú povinnosť nosiť rukavice a rúška, pokiaľ sa tak sami 
nerozhodli. Pokiaľ ich zdravotný stav si nevyžaduje akútnu lekársku 
starostlivosť, neposielať prijímateľov na kontroly a odborné vyšetrenia. 
Pravidelne každé ráno a večer  sa prijímateľom meria telesná teplota , o čom sa 
vedie príslušná evidencia. 
Zdravotný stav pravidelne sleduje zdravotná sestra Bc. Miriam Hutníková a po 
konzultácii s obvodným lekárom MUDr. Bezekovou sú prijaté potrebné 
opatrenia na ochranu zdravia prijímateľov.  
 
Zamestnanci DS Rejdová  
 
Zamestnanci sú povinní v maximálnej možnej miere si chrániť zdravie, aby 
neohrozovali seba a prijímateľov. Všetci zamestnanci sú povinní nosiť ochranné 
rúška na pracovisku aj mimo neho, o ktoré sú povinní sa starať (pranie, 
žehlenie), ktoré pre nich zabezpečilo vedenie zariadenia. Zamestnanci, ktorí sú 
v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby, sú povinní  používať 
jednorázové rukavice, jednorázové ochranné plášte. Zároveň sú povinní 
dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si ruky teplou vodou 
a mydlom pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití toalety, po 
prestávke a pri zmene pracovných činností, pred prípravou jedla a nápojov, 
pred a po konzumácii jedla a nápojov, po každom priamom kontakte s inou 
osobou. 
Nie je dovolené používať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. 
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V zariadení sa používajú jednorázové utierky , ktoré sa vhadzujú do koša nato 
určeného. V prípade, že sa u ich blízkych osôb, alebo prišli do styku s osobami 
vyskytlo podozrenie na  COVID – 19, sú povinní okamžite kontaktovať svojho 
nadriadeného a ostať v domácej 14-dňovej karanténe.   
 
 
 
Dezinfekcia v priestoroch zariadenia  
 
V zariadení DS Rejdová pravidelne každý deň vo zvýšenej miere prebieha 
dezinfekcia všetkých povrchov ako sú kľučky na dverách , opierky rúk na 
kreslách prijímateľov, zábradlie na schodišti, stoly, stoličky ako 
v jedálni, spoločenskej miestnosti prijímateľov, tak aj v ubytovacej časti 
prijímateľov na izbách, WC a v kúpeľni a spoločenských miestnostiach 
prijímateľov. Všetky priestory sú pravidelne vetrané, pravidelne sa  
vyprázdňujú koše s odpadom. 
Na  dezinfekciu sa výlučne používajú prípravky s obsahom chlóru (Savo, 
Chloramin, Fertix).  V každej kúpeľni u prijímateľov je k dispozícii dezinfekčné 
mydlo. 
 
Izolačná miestnosť     
 
V zariadení sme vytvorili jednu izolačnú miestnosť s vlastnou kúpeľňou a WC 
s označením na dverách izby / izolačná miestnosť/ 
Pri vstupe do izby sú ochranné rukavice a dezinfekčný prostriedok na 
dezinfekciu rúk.  V prípade podozrenia zmeny zdravotného stavu prijímateľov 
napr. zvýšená teplota, dýchavičnosť, sťažené dýchanie,  po konzultácii 
s obvodným lekárom MUDr. Bezekovou, ak si zdravotný stav prijímateľa nebude 
vyžadovať umiestnenie v nemocnici, prijímateľ bude izolovaný od ostatných 
v izolačnej miestnosti po dobu potrebnú na izoláciu.  
Pri izolácii potencionálneho prijímateľa dodržiavame zásady HER. 
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Krízový plán v priestoroch zariadenia 
 
Izolačná miestnosť   
 
V prípade potreby vytvorenia  miestnosti na izoláciu prijímateľov sme schopní 
vytvoriť dve  izolačné miestnosti /izby sú dvojlôžkové/a to premiestnením 
jednej postele do dvojlôžkovej izby, čím vytvoríme trojlôžkovú izbu a tým 
získame ďalšie dve izolačné miestnosti. 
S touto alternatívou sa počíta v pláne krízovej intervencie.  
 
Miestnosť pre zamestnancov v prípade potreby krízovej služby  
 
V prípade potreby, ak by zamestnanci v krízovej službe museli nocovať 
v zariadení vieme využiť priestor v šatni zamestnancov a to využitím matraca 
na zemi, a jedno lôžko v ošetrovni, nakoľko priestorové podmienky nám  
neumožňujú vytvoriť ďalšie kapacity.  
 
Všetci zamestnanci majú kontakt na riaditeľa a zástupkyňu riaditeľa. 
 
Zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami (so súhlasom zamestnanca), 
ktorí sú ochotní v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe 
po dobu 14 dní,  
v prípade karantény odošleme na príslušný úrad resp. krízový štáb štátnej 
a verejnej správy ako podklad na rokovanie o zozname personálu potrebného 
k prevádzke sociálnej služby. 
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Zásoby ochranných pracovných pomôcok   
 
Na vlastné náklady zabezpečujeme hygienické ochranné pomôcky a dezinfekčné 
prostriedky, ktorých je momentálne nedostatok, hlavne ochranných rukavíc. 
 
Ochranné rúška  máme vo vlastných zásobách, 
   22 ks nám darovala Obec Rejdová  
150 ks  jednorázové chirurgické rúška  
   30 ks respirátor FFP 2  
 200 ks jednorázové chirurgické rukavice 
   13 kg dezinfekčný prášok Ariel 
     1 ks dezinfekčný prostriedok 5 l  DEZANOL 
     2 ks bezkontaktný teplomer 
 
Zásoby potravín máme minimálne na jeden týždeň a pravidelne ich dopĺňame. 
Zásoby plastových vriec máme k dispozícii a pravidelne ich dopĺňame.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovedný:    Peter Hutník – riaditeľ 
                              Bc. Miriam Hutníková – zástupkyňa riaditeľa 
 
 
 
V Rejdovej, dňa 12.3.2020 
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Zoznam zamestnancov Domu seniorov Rejdová, ktorým boli vydané  
ochranné pracovné pomôcky /ochranné rúška, ochranné rukavice/ 
___________________________________________________________________________________   
 
 
  1.    Peter  Hutník  -  riaditeľ                                          .......................................... 
 
  2.    Bc. Miriam Hutníková – zdravotná sestra        ......................................... 
 
  3.    Mgr. Milena Kolesárová – sociálna pracovníčka .................................... 
 
  4.    Mária Hutníková – ekonóm                                        .....................................  
 
  5.    Mária Hangurbadžová –  opatrovateľka               .....................................  
 
  6.    Ľudmila Dorová –               opatrovateľka             .......................................   
 
  7.    Petronela Čolláková -       opatrovateľka             .......................................  
 
  8.    Jana Molčanová  -               opatrovateľka             ........................................   
 
  9.    Mira Brdárská –                  opatrovateľka             ........................................      
 
10.   Andrea Hricová -                opatrovateľka             ........................................  
 
11.   Terézia Kotlárová  -          opatrovateľka             ........................................       
 
12.   Darina Fedorová -              kuchárka                      .........................................  
 
13.   Vlasta Zábrelová -              upratovačka               ..........................................     
 
 
V Rejdovej, dňa 12.3.2020 


