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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 od 11.04.2022

Verzia
Revízia
Výtlačok

01
00
01

Platná od
Platná od
Originál č.

01

Vypracoval
Meno
Funkcia
Dátum

Ing. Viera Hodásová
Ekonóm – účtovník
08.04.2022

Reg. značka
Znak hodnoty
Lehota uloženia

Posúdil
Ing. Elena Bohdalová
Riaditeľka CSS TAU
08.04.2022

Podpis

Tento dodatok k krízovému plánu mení:
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Schválil
Ing. Elena Bohdalová
Riaditeľka CSS TAU
08.04.2022
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Návštevy v Centre sociálnych služieb TAU

návšteva PSS je umožnená pokiaľ nie je zariadenie v červenej zóne

• 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, v prípade
priaznivého počasia – areál CSS TAU, ležiaci PSS - oddelenie 3A, ostatní PSS
z oddelenia 3A – vestibul pred zimnou záhradou
• Nie je možné využívať parkovisko CSS TAU
• Vstup do areálu bude cez malú bránku (nachádza sa v strede medzi dvoma veľkými
bránami), ktorá je v čase návštev otvorená
• 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 časových intervaloch nasledovne:
o 13:00 – 13:45 hod.
o 14:00 – 14:45 hod.
o 15:00 – 15:45 hod.
• Počet osôb pre jedného klienta je neobmedzený
• Celková doba návštevy je max. 45 minút
• Návštevník je povinný mať počas celej doby návštevy respirátor FFP2
• Návštevník sa pri vstupe do budovy zaeviduje v návštevnom systéme pri výťahu
• 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
• Nie je umožnené z prevádzkových dôvodov poskytnúť možnosť využitia sociálneho
zariadenia
• V čase návštevy je zákaz fajčenia klienta aj návštevy
• Po ukončení návštevy pomôže zamestnanec klientovi vydezinfikovať ruky
• Po každej návšteve vydezinfikuje zamestnanec stôl, stoličky a ostatné dotykové
plochy.
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• Prosíme dodržiavať pokyny pri realizácii návštev, chránime seba i našich
blízkych

20.4.

Dočasné opustenie zariadenia - Centrum sociálnych služieb TAU

• CSS TAU umožňuje dočasné opustenie zariadenia, ktoré je vopred dohodnuté
(telefonicky alebo emailom) na zdravotno – sociálnom úseku. PSS je pred odchodom
vykonaný antigénový test a rodinný príslušník je upovedomený o dodržiavaní
hygienicko – epidemiologických opatrení počas pobytu mimo CSS TAU.

20.5.

Dočasné opustenie zariadenia - krátkodobé - Centrum sociálnych služieb
TAU

•

CSS TAU umožňuje krátkodobé opustenie zariadenia, ktoré je vopred dohodnuté
(telefonicky alebo emailom) na zdravotno – sociálnom úseku. PSS je pred odchodom
vykonaný antigénový test a rodinný príslušník je upovedomený o dodržiavaní
hygienicko – epidemiologických opatrení počas opustenia zariadenia.

Zoznam príloh
Príloha č. 33

Čestné prehlásenie o absolvovaní antigénového testu

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

Dátum

CSS TAU Turie

Hodásová Viera, Ing.

Ekonóm –
účtovník

CSS TAU Turie

Chupáňová Eva, Bc.

Vedúca EÚ a
ÚRP

CSS TAU Turie

Majtaníková Viera, Bc.

Vedúca ÚRPZ

Mangová Marta

Vedúca
stravovacieho
úseku

CSS TAU Turie

CSS TAU Turie

Podpis

Vedúca
zdravotno –
sociálneho
úseku

Pekná Zuzana, Bc.

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
Opatrenia pre návštevy a opustenie CSS TAU –
od 27.09.2021
Opatrenia pre návštevy a opustenie CSS TAU –
od 11.04.2022
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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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