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1. ÚČEL 

Domov  sociálnych  služieb  Čeláre-Kirť,  na  základe  odporúčania  MZ  SR,  MPSVR  SR,  
v súlade s Nariadením vlády č. 183/2021 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých
opatrení  hospodárskej  mobilizácie  v  súvislosti  s  vyhlásenou  mimoriadnou  situáciou  na
zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, v súvislosti s plnením vyhlášky MZ SR č.
259/2008  Z.z.  o  podrobnostiach  o  požiadavkách  na  vnútorné  prostredie  budov  a  o
minimálnych  požiadavkách  na  byty  nižšieho  štandardu a  na  ubytovacie  zariadenia,  počas
trvania  karanténnych  opatrení,  za  účelom ochrany zdravia  a  života  prijímateľov  sociálnej
služby a zamestnancov sociálnych služieb, 

VYDÁVA

PLÁN REPROFILIZÁCIE LÔŽOK POSKYTOVATEĽA POBYTOVEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V
PRÍPADE INFEKČNÉHO PRENOSNÉHO OCHORENIA

Dokument tvorí neoddeliteľnú časť Krízovému plánu DSS Čeláre-Kirť.

Dokument  slúži  pre interný krízový tím (IKT),  ktorý v zmysle tohto plánu bude určovať
presun klientov, ktorí sú podozriví z ochorenia na COVID-19, alebo klientov ktorým RÚVZ
uložilo domácu izoláciu. 

Plán stanovuje postup reprofilizácie lôžok, miestností a obytných buniek v čase mimoriadnej
situácie v súvislosti so šírením nákazy spôsobenej koronavírusom.  

Reprofilizácia  lôžok  je  vyčlenenie  lôžkovej  kapacity  iba  pre  klientov  u  ktorých  existuje
podozrenie z nakazenia koronavírusom, alebo pre klientov u ktorých bola potvrdená nákaza
koronavírusom. Reprofilizácia lôžok je chápaná ako nástroj na predchádzanie vzniku a šírenia
koronavírusu a to: 

 presným určením miestností a lôžok pre karanténu. 
 presným určením miestnosti a počtu lôžok pre domácu izoláciu. 
 postupom pri ďalšom vymedzovaní lôžok pre domácu izoláciu a karanténu v prípade

nariadenia rozsiahlejšej izolácie klientov v zariadení. 

2. Pojmy a použité skratky

Pojmy:

Organizácia: Domov  sociálnych služieb,  Čeláre – Kirť č. 189, 991 22 pošta Bušince
Zariadenie: Domov  sociálnych služieb,  Čeláre – Kirť č. 189, 991 22 pošta Bušince
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Prijímateľ sociálnej služby: klient, občan, obyvateľ DSS Čeláre-Kirť
 
Použité skratky:

DSS           Domov sociálnych služieb Čeláre-Kirť
BBSK Banskobystrický samosprávny kraj
ÚBBSK Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
MZ SR Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
MPSVR SR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
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3. POSTUP

Čl. I.
Všeobecné informácie o ubytovacích objektoch zariadenia

1. Domov  sociálnych  služieb  Čeláre-Kirť  (ďalej  len  DSS)  zabezpečuje  sociálnu
starostlivosť podľa §§ 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších  predpisov  celoročnou  formou  pobytu  zdravotne  postihnutým  občanom
s duševnými  poruchami  a poruchami  správania,  s Huntingtonovou  chorobou
a schizofréniou s nasledovnou skladbou kapacity:

 46 miest dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami
a poruchami správania 

 60 miest  so  stupňom odkázanosti  najmenej  V.  so  zdravotným postihnutím,
ktorým je Huntingtonova choroba a Schizofrénia.

2. DSS poskytuje sociálne služby s časovo neobmedzeným ubytovaním pre klientov v 49
izbách  so  spoločnými  hygienicko-sociálnymi  zariadeniami  s kapacitou  106   miest.
Prijímatelia  sociálnej  služby  sú  ubytovaní  na  základe  dohody  v jedno-,  dvoj-,
trojlôžkových izbách v piatich samostatných obytných budovách.  

Počet izieb v zariadení: 49
 Trojlôžkových: 13
 Dvojlôžkových: 31
 Jednolôžkových   5

3. Fyzické prostredie:
Celková plocha celého objektu: 93.311 m² 
Zastavaná plocha celého objektu:   5.769 m2
zastavaná plocha obytných miestností: 1.959 m2

Fotodokumentácia: mapa DSS Čeláre-Kirť 
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Čl. II
Určenie miestností a lôžok pre karanténu

1. Izolačná  miestnosť  je  priestor,  kde  prebieha  karanténa  klientov.  V DSS  ako
izolačná/karanténna miestnosti pre klientov so samostatným hygienickým priestorom
je určená: 

 Izolačná miestnosť č. 6  na oddelení Breza - IV.

Ďalší priestor vhodný na využitie izolácie nakazených osôb:
 Relaxačná miestnosť bezpodnetová č. 15 na oddelení Javor - III. 

2. Karanténna miestnosť  je zamknutá a označená nápisom :,,POZOR, KARANTÉNNA 
MIESTNOSŤ!,, 

3. Vybavenie karanténnej miestnosti: 
 posteľ
 nočný stolík 
 stôl 
 stolička
 toaleta
 umývadlo s tečúcou teplou vodou a mydlom
 dezinfekčný prostriedkom na báze alkoholu a s virucídnym účinkom
 jednorazové utierky
 uzatvárateľná, bezdotyková nádoba na odpad a vrece na nebezpečný odpad
 pitná voda 

4. Ochranné vybavenie klienta v karanténe:
 ochranné rúška
 rukavice
 toaletné potreby
 pohár
 jednorazové papierové utierky

5. Personál je povinný používať ochranné prostriedky:  
 jednorazová ochranná kombinéza + návleky modré

(resp.  jednorazový ochranný plášť + návleky na nohy vysoké) 
 gumené rukavice 
 ochranná čiapka 
 tvárové ochranné rúško a ochranný štít, 
 resp. respirátor  a ochranné okuliare 
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Čl. III
Určenie miestnosti a počtu lôžok pre domácu izoláciu

1. Pod  domácou  izoláciou  sú  chápané  izby  prijímateľov  sociálnej  služby,  v  ktorých
bývajú.  V  domácej  izolácii  zostávajú  klienti,  ktorí  majú  prejavy  respiračného
ochorenia, (aj pred hodnoverným potvrdením choroby COVID 19). 
Odborný personál sleduje ich zdravotný stav. 

2. V jednej miestnosti má byť umiestnená len jedna osoba. 

3. Miestnosť je označená ako: INFEKČNÁ MIESTNOSŤ.

4. V prípade  potvrdenia  infekčného  ochorenia  je  klient  bezodkladne  izolovaný
v karanténnej miestnosti v súlade s krízovým plánom zariadenia.

Čl. IV. 
Postup pri ďalšom vymedzovaní lôžok pre domácu izoláciu a karanténu v prípade

nariadenia rozsiahlejšej izolácie klientov v zariadení. 

1. V prípade potvrdenia ochorenia Covid – 19 u viac ako dvoch prijímateľov sociálnej 
služby zariadenie bezodkladne uzavrie zasiahnutý ubytovací pavilón.  
 

2. V rámci pavilónu sa izolácia nakazených osôb realizuje v ich izbách s prísnymi 
karanténnymi opatreniami, pričom každá izba je považovaná za osobitnú karanténnu 
jednotku s individuálnym režimom.

3. Priestorové podmienky ubytovacích pavilónov s počtom disponibilných lôžok:

UBYTOVACÍ PAVILÓN LIPA (I.)                                      
Počet ubytovaných prijímateľov sociálnej služby v objekte: 16
Počet izieb: 6        z toho trojlôžkových: 4

                                     dvojlôžkových: 2

Počet nebytových priestorov: 9 (1 jedáleň, 2 kúpeľne, 1 miestnosť s WC, 
1 fajčiareň, 2 chodby vrátane schodiska a terasy, 1 sesterská izba, 1 hygienický
priestor pre zamestnancov)

UBYTOVACÍ PAVILÓN PLATAN (II.)
Počet ubytovaných prijímateľov sociálnej služby v objekte: 19
Počet izieb: 7       z toho trojlôžkových: 6

            jednolôžkových: 1

Počet nebytových priestorov: 7 (1 jedáleň, 1 centrum voľného času, 1 fajčiareň, 
1 chodba vrátane schodiska a terasy, 1 kúpeľňa, 1 priestor s toaletami, 
1 sesterská izba, 1 hygienický priestor pre zamestnancov)
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UBYTOVACÍ PAVILÓN JAVOR (III.)
Počet ubytovaných prijímateľov sociálnej služby: 28
Počet izieb: 13 z toho trojlôžkových: 3

dvojlôžkových: 9
jednolôžkových: 1

Počet nebytových priestorov: 13
(1 jedáleň, 1 fajčiareň,  2 kúpeľne, 2 priestory s toaletami, 1 relaxačná 
miestnosť  (bezpodnetová)  s umývadlom  a  toaletou,  2  chodby  s predsieňou
a schodmi vrátane terasy, 1 sklad na čistiace prostriedky, 1 šatňa pre personál,
1 hygienický priestor pre zamestnancov, 1 sesterská izba) 

UBYTOVACÍ PAVILÓN BREZA (IV.)
Počet ubytovaných prijímateľov sociálnej služby: 34   
Počet izieb: 17    (dvojlôžkových)
Počet nebytových priestorov:14

(1  karanténna  miestnosť  s umývadlom  a  toaletou,  1  jedáleň,  1  knižnica,  1
tmavý snoezelen, 1 toalety, 1 kúpeľňa, 2 kúpeľne s toaletami,  1 fajčiareň, 2
chodby  vrátane  schodiska  a terás,  1  sesterská  izba,  1  šatňa  pre  personál,  1
hygienický priestor pre personál)

 
UBYTOVACÍ PAVILÓN CENTRUM
Počet ubytovaných prijímateľov sociálnej služby v objekte: 9
Počet izieb: 6 z toho dvojlôžkových: 3

       jednolôžkových: 3
Počet nebytových priestorov: 15

(1 telocvičňa, 1 kuchynka pre klientov,  2 chodby vrátane schodísk a terás, 
4 hygienické priestory pre klientov, 2 hygienické priestory pre zamestnancov, 
1 ambulancia, 3 kancelárie, 1 sklad)

4. V priebehu karantény v areály platí obmedzený pohyb každej osobe. Pre klientov je 
zakázaný pohyb medzi objektmi. Pobyt na čerstvom vzduchu je zabezpečení na 
vyhradených terasách pri každej ubytovacej jednotke.

5. DSS vyčlení oddychové priestory zamestnancom v neobytných priestoroch pavilónu 
v karanténe.  

6. V priebehu karantény poskytovanie sociálnych služieb v uzavretom pavilóne (príp. 
pavilónoch) ako aj v ubytovacích objektoch s prijímateľmi bez náznakoch prítomnosti 
choroby prebieha v núdzovom - obmedzenom režime v súlade s krízovým plánom 
zariadenia. Poskytovateľ pri organizovaní činností prechodne upúšťa od činností, ktoré
je možné prechodne neposkytovať, resp. ich neposkytovanie klienta bezprostredne 
neohrozí na živote, či zdraví (napr. sociálne aktivity, plány rozvoja) .

7. Obslužné činnosti (varenie, pranie) sú zabezpečené v samostatných účelových 
budovách. Zásobovanie pavilónov so stravou ako aj pohyb prádla medzi pavilónmi a 
práčovňou zabezpečia službukonajúci údržbári na základe presných metodických 
pokynov konkretizovaných v krízovom pláne s dodržaním striktných hygienicko-
epidemických opatrení. Odpadové hospodárstvo tak isto zabezpečí technický úsek 
v súlade s krízovým plánom.
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8. V priebehu karantény návštevy sú prísne zakázané. Iba v špeciálnych prípadoch môže 
riaditeľ zariadenia povoliť návštevu chorého rodinou, a to v prípade zlého 
psychického stavu klienta alebo ak je klient v paliatívnej starostlivosti. Komunikácia s 
rodinnými príslušníkmi ako aj pravidelná informovanosť pre príbuzných a blízke 
osoby je zabezpečovaná telefonicky a elektronicky. 

Čl. V. 
Dezinfekcia priestorov 

1. Zásady dezinfekcie priestorov:
a. Pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov. 
b. Pravidelné upratovanie a dekontaminácia vnútorného prostredia – v zmysle 

dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia.
c. Pravidelná dezinfekcia malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s 

ktorými prichádza personál i klienti často do kontaktu (všetky kľučky, 
vypínače, telefóny, malé plochy, exponovaný nábytok najmä v spoločných 
priestoroch, apod.). 

d. Vyžiarenie priestorov zariadenia germicídnym žiaričom 1x denne, 
 germicíd s otvoreným systémom - bez prítomnosti ľudí 
 germicid s uzatvoreným systémom - aj s prítomnosťou ľudí 

2. Zoznam aktuálne používaných dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom:

 Dezinfekčný prípravok na ruky - na báze alkoholu 
 5P Plus dezinfekčný sanitárny čistič
 Banox 
 Savo original
 Kvart plus - dezinfekcia na nerez
 Aktivit dezinfekcia na plošnú dezinfekciu na nerez
 Chloramín T 
 Disinfekto Bucato - na prádlo
 Banox Wash 1 l na prádlo 
 Savo perex
 Sanitol na prádlo
 Domestos 750 ml
 Fixinela 500 ml   
 Savo proti plesni 
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Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Plán  reprofilizácie  lôžok  poskytovateľa  pobytovej  sociálnej  služby  v  prípade
infekčného prenosného ochorenia je záväzný pre všetkých zamestnancov DSS.

2. Preukázateľné oboznámenie sa s týmto usmernením zabezpečia vedúci úsekov, a sú
povinný vyžadovať dodržiavanie jeho jednotlivých ustanovení.

3. Plán  reprofilizácie  lôžok  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  vyjadrenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši k dokumentu.

Dátum nadobudnutia účinnosti: ......................   

                        PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
                                riaditeľka DSS Čeláre-Kirť

Ň
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4. ODKAZY A POZNÁMKY

Súvisiace normy a predpisy

Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v
súvislosti  so  šírením  ochorenia  COVID-19  podľa  odporúčaní,  záväzných  postupov  a
usmernení  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  SR  (ďalej  „MPSVR  SR“),
Ministerstva  zdravotníctva  SR,  Úradu  verejného  zdravotníctva  SR  a  ďalších  subjektov
verejnej správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR

 Zákon č. 259/2008 -  o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a
o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 Zákon č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách  na  výstavbu  a  o  všeobecných  technických  požiadavkách  na  stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 Zákon č. č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia
a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.

 Zákon č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti
o ľudské telo.

 Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu; 

 Zákon  č.  124/2006  Z.  z.  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  a  o  zmene  a
doplnení niektorých zákonov; 

 Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a
na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Interné dokumenty

P 02 - Domáci poriadok
P 05 - Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia 
P 06 - Prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky
P 07 - Prevádzkový poriadok zariadenia o ochrane zamestnancov pri práci s nebezpečnými 

chemickými faktormi                                                                                                        
P 08 - Prevádzkový poriadok kotolne
P 13 – Prevádzkový poriadok práčovne
P 14 – Prevádzková poriadok pre obsluhu nízkotlakových kotlov na plynné palivo
P 15 – Prevádzkový poriadok vodovodu DSS Čeláre-Kirť
P 16 – Prevádzkový poriadok čistiarne odpadových vôd
S 12 12/2020 – Udržiavanie čistoty a poriadku v objektoch a areály DSS Čeláre-Kirť

Poznámky

5. ROZDEĽOVNÍK

1 x manažér kvality 1 x riaditeľ
1 x RÚVZ vo Veľkom Krtíši 1 x zamestnanci DSS v elektronickej podobe

PLÁN REPROFILIZÁCIE LÔŽOK POSKYTOVATEĽA POBYTOVEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V PRÍPADE INFEKČNÉHO PRENOSNÉHO OCHORENIA
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