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Krízový plán
pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku
a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení
V CSS TAU – dodatok júl 2021

Verzia
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Výtlačok

01
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Platná od
Platná od
Originál č.

01

Vypracoval
Meno
Funkcia
Dátum

Ing. Viera Hodásová
Ekonóm – účtovník
12.07.2021

Reg. značka
Znak hodnoty
Lehota uloženia

Posúdil
Ing. Elena Bohdalová
Riaditeľka CSS TAU
12.07.2021

Podpis

Tento dodatok k krízovému plánu mení:
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Návštevy v Centre sociálnych služieb TAU

návšteva PSS je umožnená pokiaľ PSS nie je v karanténe z dôvodu návratu zo
zdravotníckeho zariadenia, alebo z iného dôvodu (zoznam klientov je k dispozícii na
sociálnom úseku) v novej herni a vo vestibule pri zimnej záhrade.

• návšteva bude vždy vopred dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred
vstupom do areálu zariadenia
o návšteva sa nahlasuje telefonicky na tel. č. 041/5989362 – sociálny pracovník
o mailom –
o
o
o
o

cssturie.pekna@vuczilina.sk
cssturie.pagacova@vuczilina.sk
cssturie.turjakova@vuczilina.sk
cssturie.stefankova@vuczilina.sk
cssturie.plava@vuczilina.sk

• Návštevník čaká na potvrdenie termínu návštevy a bude ho dodržiavať
• Na návštevu sú vyčlenené priestory v CSS TAU, miestnosť - Nová herňa , PSS zo
zimnej záhrady prijímajú návštevy vo vestibule pred zimnou záhradou, v prípade
priaznivého počasia
o areál CSS TAU
• Nie je možné využívať parkovisko CSS TAU
• Vstup do areálu bude cez malú bránku (nachádza sa v strede medzi dvoma veľkými
bránami)
• Vstupná brána bude zatvorená počas návštevy, až do jej ukončenia a privítania nových
návštevníkov
• Nie je možné kontaktovať iných klientov CSS TAU, ako tých, ktorých návšteva je
nahlásená
• Vždy je možné nahlásiť návštevu len ku 1 klientovi
• Návštevy sa realizujú v pracovných dňoch v čase:
o 14:00 – 15:50 hod.
V sobotu a v nedeľu
o 13:00 – 13:50 hod.
• Počet návštevníkov pre jedného klienta je neobmedzený
• Povolený je aj vstup deťom (deti nad 12 rokov – vzťahujú sa podmienky vstupu ako
pri ostatných návštevníkoch)
• Pri vstupe do zariadenia je nutné každému návštevníkovi zmerať bezkontaktným
teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného
ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude
umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Pokiaľ má návšteva
alergické prejavy svojho ochorenia, ktoré spôsobujú kašeľ, sekréciu z nosa, priniesť
lekárske potvrdenie a zaznamenanie do prehlásenia a upozornenia personálu.
• Návštevník je povinný mať počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty
rúškom a jednorazové rukavice
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• Návštevník je povinný preukázať sa negatívnym Antigénovým testom (nie starším ako
48 hod. ) alebo negatívnym PCR testom (nie starším ako 72 hod.),
• Výnimku (nemusí sa preukazovať negatívnym AG/PCR testom) má plne
zaočkovaná osoba- po podaní vakcíny s dvojdávkovou schémou ((Pfizer/BioNTech,
AstraZeneca, Moderna, Sputnik V): 14 dní po podaní (15. deň) druhej dávky, platnosť
1 rok
- po podaní vakcíny s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson): 21 dní po
podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok
- osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do
180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok
Výnimku má ďalej návštevník, ktorý je zaočkovaný vektorovou vakcínou – viac
ako 4 týždne po 1. dávke alebo prekonal COVID – 19 pred nie viac ako 180 dňami
• Každá návšteva sa musí podrobiť vstupnému skríningu / podpísanie čestného
prehlásenia s poskytnutím telefonického kontaktu na navštevujúcich, zmeranie teploty,
prekrytie horných dýchacích ciest – rúško, pred vstupom do zariadenia vydezinfikovať
ruky, dodržovať minimálne 5 metrový odstup od ostatných PSS a odporúča sa min 2
metrový odstup od svojich blízkych PSS, bez dotykov
• Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo
podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v
jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe,
alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala
zo zahraničia, rovnako mu nebude umožnený vstup (ani do vonkajších priestorov),
prosím správajme sa zodpovedne a zvážme návštevu
•

Zariadenie je povinné pre osoby vstupujúce do zariadenia zabezpečiť pri vstupe do zariadenia
voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk

• Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky) vhodným
spôsobom vydezinfikovať.
• V prípade, že CSS TAU bude mať klienta v terminálnom štádiu budú návštevy
individuálne prispôsobené a vopred dohodnuté (v súčasnosti nemá)
• Nie je umožnené z prevádzkových dôvodov poskytnúť možnosť využitia sociálneho
zariadenia (budova bude uzamknutá)
• Každá návšteva vyplní tlačivo čestného prehlásenie a formulár koordinácia
návštev(uchovávajú sa minimálne 21 dní) , je oboznámený o spôsobe spracovania
a uchovávania osobných údajov a podpíše sa do návštevnej knihy, aby sa
prípadne zistilo riziko nákazy.
• Návštevník môže priniesť 1 ks balík, alebo 1 ks tašky s vecami pre klienta, ktoré
budú v originálnom balení, nebudú domácej produkcie, v balíku, alebo taške
bude lístok s menom klienta, ktorému je určený a odovzdajú ho aj s taškou
• Odovzdajú takto prinesené veci službukonajúcemu zamestnancovi, ktorý
dezinfikuje celé balenie (tašku zvonku), odloží do priestorov na to určených
a odovzdá ráno v pracovný deň sociálnemu pracovníkovi, ktorý vydezinfikuje
obsah balenia (samostatné obaly) a odovzdá klientovi
• V čase návštevy je zákaz fajčenia klienta aj návštevy
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• Po ukončení návštevy pomôže zamestnanec klientovi vydezinfikovať ruky
• Po každej návšteve vydezinfikuje zamestnanec stôl, stoličky a ostatné dotykové
plochy.
• Prosíme dodržiavať pokyny pri realizácii návštev, chránime seba i našich
blízkych

20.4.

Dočasné opustenie zariadenia - Centrum sociálnych služieb TAU

• CSS TAU umožňuje opustenie zariadenia na základe predchádzajúceho dohovoru
s rodinou PSS
• Opustenie je možné v období od 1.7. – 31.7.2021.
• PSS odchádza s negatívnym antigénovým testom, čo má uvedené v čestnom vyhlásení
( Platí pri opustení zariadenia 7 nocí a dlhšie)
• Osoba, ktorá preberá PSS sa preukáže negatívnym testom antigénovým nie starším
ako 48 hodín, alebo PCR nie starším ako 72 hodín.
• Výnimku (nemusí sa preukazovať negatívnym AG/PCR testom) má plne
zaočkovaná osoba - po podaní vakcíny s dvojdávkovou schémou ((Pfizer/BioNTech,
AstraZeneca, Moderna, Sputnik V): 14 dní po podaní (15. deň) druhej dávky, platnosť
1 rok
- po podaní vakcíny s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson): 21 dní po
podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok
- osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do
180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok
• Výnimku má aj osoba, ktorá je zaočkovaná vektorovou vakcínou – viac ako 4
týždne po 1. dávke alebo prekonala COVID – 19 pred nie viac ako 180 dňami
• Osoba preberajúca PSS podpíše čestné vyhlásenie s poučením o dodržiavaní
epidemiologicko-hygienických opatrení a pri návrate sa PSS preukáže negatívnym
výsledkom AG testu nie starším ako 48 hodín. ( Platí pri opustení zariadenia 7 nocí a
dlhšie) V prípade nezaočkovaného PSS sa pri príchode do zariadenia PSS preukáže
negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín
• Osoba preberajúca PSS podpíše v čestnom vyhlásení, že za posledných 14 dní neprišla
zo zahraničia resp. nie je jej nariadená karanténa podľa platného cestovateľského
semaforu
• PSS po príchode do CSS TAU bude absolvovať antigénový test
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Dočasné opustenie zariadenia max. 4 hod. - Centrum sociálnych služieb TAU

• CSS TAU umožňuje opustenie zariadenia v čase od 13:00 hod – 17:00 hod.
v pracovných dňoch pondelok – piatok, ktoré je vopred dohodnuté so soc.
pracovníkom
• Klientovi je umožnené opustenie zariadenia 1 x týždenne
• Osoba, ktorá prevezme PSS je povinná preukázať sa negatívnym Antigénovým testom
(nie starším ako 48 hod. ) alebo negatívnym PCR testom (nie starším ako 72 hod.),
• Výnimku (nemusí sa preukazovať negatívnym AG/PCR testom) má plne
zaočkovaná osoba - po podaní vakcíny s dvojdávkovou schémou ((Pfizer/BioNTech,
AstraZeneca, Moderna, Sputnik V): 14 dní po podaní (15. deň) druhej dávky, platnosť
1 rok
- po podaní vakcíny s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson): 21 dní po
podaní (22. deň) vakcíny, platnosť 1 rok
- osoby po prekonaní ochorenia COVID-19: 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do
180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19, platnosť 1 rok
• Výnimku má aj osoba, ktorá je zaočkovaná vektorovou vakcínou – viac ako 4
týždne po 1. dávke alebo prekonala COVID – 19 pred nie viac ako 180 dňami

Zoznam príloh
Príloha č. 31

Čestné prehlásenie

Príloha č. 32

Koordinácia návštev od 9.6.2021

Príloha č. 33

Čestné prehlásenie o absolvovaní antigénového testu

Príloha č. 34

Evidencia návštev

Príloha č. 35

Poučenie GDPR

Rozdeľovník:
1.
2.
3.
4.

Originál č. 1: Riaditeľka
Originál č. 2: Vedúca interného krízového tímu
Originál č. 3: Zástupkyňa interného krízového tímu
Originál č. 4: Manažérka kvality/manažér rizík
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Záznam o oboznámení pracovníkov
Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri práci budem
postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente.
Uvedomujem si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi
tento dokument ukladá.
Organizačná
jednotka

Funkcia

Meno pracovníka

CSS TAU Turie

Ekonóm –
účtovník

CSS TAU Turie

Vedúca EÚ a
ÚRP

CSS TAU Turie

Vedúca ÚRPZ

CSS TAU Turie

Vedúca
stravovacieho
úseku

CSS TAU Turie

Vedúca
zdravotno –
sociálneho
úseku
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Strana

Kapitola

Revízia č.

Zmena č.

Záznam zmien a revízií
Dôvod

Dátum

Opatrenia pre návštevy a opustenie CSS TAU
december 2020 –
a Novoročné sviatky

január

2021

-

Vianočné

Opatrenia pre návštevy a opustenie CSS TAU –
júl 2021
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE NÁVŠTEVY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
(odpoveď zakrúžkujte):
Meno a priezvisko :

.................................................................................................

Bol som poučený a zaväzujem sa dodržiavať Plán a režim návštev

ÁNO

NIE

Bol som poučený o svojich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov a GDPR
ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Zmeral/a (podpis) : ............................................
Teplota nad > 37,0°C

Mám alebo som mal posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov: suchý kašeľ, dýchavičnosť,
zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie
ÁNO

NIE

Bol som posledných 14 dní v zahraničí

ÁNO

NIE

Absolvoval som karanténu

ÁNO

NIE

Ukončil som karanténu negatívnym PCR/AG testom (preukázať sa)

ÁNO

NIE

Bol som posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa
u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19
ÁNO
NIE
Bol som testovaný, alebo som bol v kontakte s osobou testovanou na COVID s pozitívnym výsledkom
ÁNO
NIE
Ak by sa najbližších 14 dni zmenila akákoľvek z odpovedí na ÁNO, som si vedomý svojej povinnosti
oznámiť to na tel. č. 041/5989362 alebo elektronicky na cssturie@vuczilina.sk
ÁNO

NIE

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/-a
sú pravdivé. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý vyššie uvedených
zdravotných rizík, ktoré hrozia pri pobyte v tomto zariadení a o ktorých som bol vopred dôkladne
informovaný.
Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom
vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových
podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona - Šírenie
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).“

Dátum: …………………………
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Čestné prehlásenie o absolvovaní antigénového testu
CSS TAU Turie čestné prehlasuje, že PSS :
p...............................................................................................,
bola dňa .....................testovaná antigénovým testom na Covid-19 s negatívnym výsledkom.
.......................................
Bohdalová Elena, Ing.
riaditeľka CSS TAU

Čestné prehlásenie rodinných príslušníkov o dodržiavaní hygienickoepidemiologických opatrení počas spoločného pobytu v domácom
prostredí
od ......................... do .....................
Pán/Pani ........................................................................, adresa...........................................................
..............................................................................................................................................................,
Čestne prehlasujem, že počas pobytu PSS .........................................................................................
v rodinnom prostredí budeme dodržiavať všetky platné hygienicko-epidemiologické opatrenia
podľa aktuálneho COVID Automatu platného na aktuálne obdobie pre okres, kde sa PSS zdržiava.
Čestne prehlasujem, že PSS počas pobytu mimo CSS TAU neopustí územie SR.
Čestne prehlasujem, že zabezpečím, aby pri návrate do CSS TAU Turie, sa
p. ................................................preukázala negatívnym AG testom nie starším ako 48 hod.
prípadne negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod.

V Turí, dňa.....................................

.................................
podpis
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Za koordináciu návštev zodpovedá pracovník:
meno a priezvisko: Bc. Zuzana Pekná, vedúca úseku zdravotno - sociálneho
Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle: +421415989362
Meno PSS u ktorého je nahlásená návšteva
Návštevný priestor definovať:
(návštevná miestnosť/ izba č./ izba meno
klienta)
Meno a priezvisko návštevníka:
Kontakt na návštevníka (mail/tel. číslo):
Návštevník predložil doklad o negatívnom teste

PCR zo dňa:
Antigénový test zo dňa:

Výnimka pre návštevníkov z predloženia
negatívneho testu:

-

14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny

Zo dňa:

-

4 týždne po 1. dávke registrovanej
vektorovej vakcíny

Zo dňa:

-

prekonanie COVID – 19 posledných 180
dní

Test o pozitívnom výsledku COVID / potvrdenie lekára zo
dňa:

Návštevník požiadal o vykonanie antigénového Áno
testu
Nie
Dátum a čas plánovanej návštevy
Dátum a čas uskutočnenej návštevy
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý
vykonal kontrolu dokladu
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý
vykonal testovanie
Kontrola návštevnej dokumentácie sa odporúča minimálne 1 x týždenne.
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Evidencia návštev
Meno
a priezvisko PSS

Meno
a priezvisko
návštevy

Dátum/čas
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Kontakt
tel./mail

Podpis
návštevy

Centrum sociálnych služieb TAU
Interný dokument – Krízový plán (pri riadení činností
zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp.
iných prenosných ochorení) ) dodatok júl 2021
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Poučenie GDPR COVID-19

V súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 448/2008 o
sociálnych službách a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava naše
zariadenie

Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie

osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu:
- meno, priezvisko
-

deň a čas návštevy
údaje o zdravotnom stave a telesnej teplote
údaje o cestovateľskej anamnéze

Údaje sú spracovávané na dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie rizika šírenia nákazy COVID-19
a uchovávané maximálne po dobu nasledujúcich 21 dní.
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