7. Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v podpornej sociálnej službe - §59 Práčovňa podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Indikátory pre fázy pandemického semafora
v sociálnych službách – semafor prepína štatutár
alebo písomne poverená osoba štatutárom podľa
miery naplnenia indikátorov pre jednotlivé fázy/farby

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza

Práčovňa poskytuje podpornú službu bez
obmedzenia, v súlade s vnútorným predpisom
poskytovateľa

Práčovňa poskytuje podpornú službu pri
dodržaní prísnych protiepidemiologických
opatrení

Práčovňa poskytuje podpornú službu pri
dodržaní prísnych protiepidemiologických
opatrení aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
a života prijímateľov a zamestnancov
v súlade
s
epidemiologickými
odporúčaniami

Splnené aspoň 2 indikátory z nasledovných:
- Suspektná osoba
- zhoršená situácia v okrese podľa RÚVZ
- kontakt s potvrdenou osobou (nízky čas
expozície do 15 min)
- návrat z rizikovej krajiny

P.č.

1.

2

Splnený je aspoň 1 indikátor
z nasledovných:
- kontakt s potvrdenou osobou (vysoký čas
expozície viac ako 15 minút )
potvrdenie ochorenia Covid-19 (klient,
zamestnanec, rodinný príslušník)

Názov opatrenia

Informovanie o situácii

Bežné
informovanie
opatreniami ÚVZ SR
zriaďovateľa

v súlade
s aktuálnymi
a vnútornými predpismi

Na všetky vstupy do zariadenia umiestniť
oznam o povinnosti dodržiavať hygienické
opatrenia
vrátane poskytnutia dezinfekcie
(aplikuje
poverenou
osobou
alebo
automatickým dávkovačom)

Na všetky vstupy do zariadenia umiestniť
oznam o povinnosti dodržiavať hygienické
opatrenia vrátane poskytnutia dezinfekcie
(aplikuje
poverenou
osobou
alebo
automatickým dávkovačom

Používanie a dodržiavanie hygieny s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR a vnútornými predpismi
zriaďovateľa

Poskytnutá vhodná dezinfekcia pri vstupe do
zariadenia s virucídnym účinkom

Poskytnutá vhodná dezinfekcia pri vstupe do
zariadenia s virucídnym účinkom

Pravidelne
vykonávať
dezinfekciu
s virucídnym účinkom všetkých dotykových
plôch (kľučky, batérie, umývadlá, sprchy,
zábradlia a pod.)

Pravidelne
vykonávať
dezinfekciu
s virucídnym účinkom všetkých dotykových
plôch (kľučky, batérie, umývadlá, sprchy,
zábradlia a pod.)

Zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov

Zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov

Vykonávať proces upratovania, prania,
žehlenia podľa hygienicko-epidemiologického
plánu

Vykonávať proces upratovania, prania,
žehlenia podľa hygienickoepidemiologického plánu

Zaškolenie personálu podľa vnútorného predpisu
zriaďovateľa

Zaškolenie personálu ohľadom správneho
spôsobu obliekania, vyzliekania a likvidácie
OOPP, aby nedošlo k prenosu nákazy
a kontaminácii prostredia (v spolupráci
s RÚVZ alebo MZ SR, či VÚC)

Dodržiavanie prísnych predpisov ohľadom
likvidácie OOPP

Používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR
a vnútornými predpismi zriaďovateľa

Vstup do priestoru a pohyb v uzatvorenom
priestore len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka)

Vstup do priestoru a pohyb v uzatvorenom
priestore
len
s prekrytými
hornými
dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)

Hygiena
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Zaškolenie personálu

4.

Používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov

