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Príprava na krízovú situáciu
Sociálne slu by sa poskytuj s oh adom na najvy iu mo n ochranu ivota, zdravia
a bezpe nosti zamestnancov a klientov. V etky innosti a slu by sa vykonávaj v s lade
s udsk mi právami a slobodami a ich dodr an m.
V záujme najvy ej istoty a bezpe nosti pri náv teve Krajského centra nepo uj cich ANEPS
v iline ( alej KC ANEPS ZA) pon kame tento plán opatren na rie enie kr zovej situácie.
1. Zoznam zamestnancov KC ANEPS ZA a kontakty na nich:
Jana Filipová
Peter Kolar k
Mária Krko ková
Antonia Bucikova
Monika Krileková

0908 436 721
0904 412 656
0911 963 483
0944 522 574
t. . dlhodobo PN

nepocujucizilina@gmail.com
tucko68@gmail.com
krkoskova.maja@gmail.com
antoniabucik@gmail.com

S kromné telef nne sla sa zverej uj so s hlasom zamestnancov.
Sociálne slu by s poskytované po as pracovn ch dn v ase od 8.00 16.00. V pr pade
karantény nie je potrebná prevádzka sociálnej slu by 24/7, nako ko KC ANEPS ZA nie je
pobytov m zariaden m.
K plynulému chodu pracoviska je potrebné, aby bol pr tomn aspo jeden tlmo n k a jedna
sociálna pracovn ka. V pr pade nakazenia viacer ch tlmo n kov a zamestnancov za KC
ANEPS ZA do asne uzavrie. Slu by bud poskytované online pod a zdravotného stavu
zamestnancov.
2. Plán reorganizácie sociálnej slu by a plán základn ch inností zamestnancov
V etci zamestnanci maj kontakt na tatutárku organizácie, ktor m u v nepr tomnosti
kontaktova .
Sociálna slu ba pecializované sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantne v s dle
organizácie na ulici Kálov 357/17, 010 01 ilina. V pr pade nutnosti reorganizácie innost je
mo né t to slu bu poskytova telefonicky a ONLINE s vyu it m modern ch technol gi
a sociálnych siet . Usmernenie k reorganizácii vydáva tatutárka organizácie.
Sociálna slu ba tlmo enie do posunkového jazyka sa poskytuje ambulantne a v teréne pod a
aktuálnych potrieb klientov so sluchov m postihnut m. V pr pade nutnosti reorganizácie
innost je mo né poskytovanie tejto sociálnej slu by ONLINE.
Organizácia KC ANEPS ZA si vyhradzuje právo odmietnu poskytnutie sociálnej slu by
tlmo enie do posunkového jazyka z d vodov uveden ch v Smernici .02/2014 Tlmo enie,
bod 7., t.j.
a) nedostato n po et tlmo n kov do posunkového jazyka
b) asové d vody v etci tlmo n ci s obsaden
c) nedodr anie podmienok oznámenia potreby tlmo enia
3. Základné odporú ania v prevádzke
a) Prevádzka zariadenia a poskytovanie sociálnych slu ieb sa riadia pod a hygienick ch
tandardov a pokynov. V zariaden sa dodr iavaj zásady respira nej hygieny, asté um vanie
r k mydlom a vodou, pou vanie dezinfekcie na ruky pri vstupe do zariadenia, pou vanie
rukav c pod a individuálnych potrieb zamestnancov a klientov. KC ANEPS ZA sa zaväzuje
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poskytn dezinfekciu na ruky, mydlo a pr stup k pitnej vode. V pr padoch, kedy je
potrebné prekona informa n a komunika n bariéru so sluchovo postihnut m klientom, je
mo né neprekr va sta respirátorom alebo r kom alebo vyu i prieh adn t t. Zlo enie
r ka alebo respirátora z tváre sa m e dia po vzájomnej dohode zamestnanca s klientom.
b) Náv tevy s povolené v s lade s platn mi nariadeniami ministerstiev, hlavného hygienika,
ilinského samosprávneho kraja, radu verejného zdravotn ctva a in ch s inn ch orgánov.
Odpor a sa vyu va telefonické a ONLINE poradenstvo, kedy nie je nutná osobná náv teva.
Pre osobn náv tevu odpor ame telefonické alebo ONLINE objednanie sa na konkrétny as.
Na pracovisku sa klienti riadia usmerneniami zamestnancov KC ANEPS ilina. Klienti
sociálnych slu ieb a ich rodinn pr slu n ci sa m u vo ne pohybova po zariaden , pokia nie
s vydané obmedzuj ce opatrenia.
4. Vznik mimoriadnej situácie a sprísnenie opatrení
Pri vzniku mimoriadnej situácie sa zamestnanci KC ANEPS ZA riadia nasledovn mi
opatreniami.
a) pravidelná dezinfekcia r k po pr chode do zamestnania a po as v konu práce
b) dodr iavanie bezpe nej vzdialenosti 2 m
c) pou vanie ochrann ch pom cok r ko, respirátor, prieh adn t t, ak je mo né s ich
pou it m zabezpe i zrozumite n komunikáciu so sluchovo postihnut m.
d) preukazova sa dokladom o negat vnom testovan , absolvovan o kovania alebo potvrd m
o prekonan ochorenia COVID 19 v pr pade, e je to nariadené hlavn m hygienikom.
e) zaznamenávanie telesnej teploty a evidencia v pr pade nariadenia hlavn m hygienikom.
f) bezodkladné informovanie tatutárky organizácie o zmenách zdravotného stavu, ktoré by
mohli s visie s ochoren m COVID 19.
g) uskuto ovanie dezinfek n ch opatren na pracovisku
h) pravidelná kontrola ochrann ch pom cok, dezinfekcie. Nedostatky je potrebné hlási
tatutárke.
i) iné, mo nos priebe ného doplnenia.
Pre klientov KC ANEPS ZA platia body a), b), c), d), e), f), i) pod a lánku 4.
5. Ukon enie mimoriadnej situácie
Mimoriadna situácia kon vydan m pr slu n ch rozhodnut a usmernen Ministerstvom
a hlavn m hygienikom SR.
6. Sledovanie mimoriadnej situácie
Mimoriadna situácia je sledovaná priebe ne. Zmeny v opatreniach a usmerneniach t kaj ce sa
hospodárskej mobilizácie bud uverej ované na t dennej báze na web stránke
www.kcanepsza.sk
7. Dokumentácia
Vznik, priebeh a ukon enie mimoriadnej situácie a hospodárskej mobilizácie s
dokumentované
- Rozhodnutiami, pr kazmi a usmerneniami ministerstiev, radu hlavného hygienika,
samosprávneho kraja.
- Intern mi dokumentmi plán opatren , smernicami a in mi.
- Záznamy monitoring telesnej teploty zamestnancov a klientov KC ANEPS ZA,
oznámenie o pr znakoch ochorenia COVID 19.
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8. Prílohy:
1. S hlas zamestnancov KC ANEPS ZA so zverejnen m s kromn ch telef nnych
a emailov ch adries
2. Monitoring telesnej teploty zamestnancov a klientov KC ANEPS ZA
3. Dezinfek n plán KC ANEPS ZA

Vypracovala:

Mgr. Mária Krko ková, PhD.

Podpis:

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

Kontrola:

Peter Kolar k

Podpis:

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

Schválila:

Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpis:

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

Dôle ité kontakty:
RÚVZ ilina:
+421 41 723 38 42
Mestsk úrad ilina
+421 41 70 63 111
ilinsk samosprávny kraj – odbor sociálnych vecí:
+421 41 50 32 121
alzbeta.hancovska@zilinskazupa.sk

siel
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Príloha . 1
Súhlas zamestnancov so zverejnením kontaktn ch údajov v pláne opatrení na rie enie
krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID 19

Svojim podpisom potvrdzujem, e s hlas m, aby boli moje s kromné kontaktné daje
mobilné telef nne slo a e-mailová adresa zverejnené v Pláne opatren na rie enie kr zovej
situácie vyvolanej pandémiou COVID 19.

Mgr. et Mgr. Jana Filipová

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

Peter Kolar k

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

Mgr. Mária Krko ková, PhD.

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

Ant nia Bu iková

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

Monika Krileková

...................................................................
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Príloha . 2
Monitoring telesnej teploty zamestnancov a klientov KC ANEPS ZA
Meno a priezvisko

Dátum
náv tevy

Telesná
teplota

Podpis

Poznámky
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Príloha . 3:

Dezinfek n plán

Dezinfekcia po klientovi
Po kontakte s klientmi sa dezinfikuj v etky dotykové plochy, s ktor mi klient pri iel do
kontaktu:
a) st l
b) stoli ka operadlo + bo né opierky
c) pero v pr pade, e nemal svoje vlastné. Odpor a sa, aby klienti pou vali svoje vlastné pero
d) v etky predmety, ktor ch sa dot kal klient
Dezinfekcia priestorov na dennej báze
Odpor a sa dezinfikova dotykové plochy vn torn ch priestorov aspo 2 krát denne v ase
obednej prestávky a pred skon en m pracovnej doby. Je vhodné vyná a denn odpad do
odpadkového ko a. Dezinfikuj sa:
a) k u ky
b) zábradlia
c) vodovodné koh tiky
d) stoly
e) kop rka
Dezinfekcia priestorov na t dennej báze
Odpor a sa dezinfikova vn torné priestory minimálne raz za t de . Dezinfikuj sa:
a) podlahy
b) schody
c) dvere
d) toalety
e) povrchy smetn ch ko ov
f) dotykové povrchy zas vac ch skr
Individuálna dezinfekcia vlastného pracovného priestoru
Za dezinfekciu vlastného pracovného priestoru zodpovedá ka d zamestnanec sám za seba.
Dezinfikuje sa:
a) pracovn st l
b) stoli ka pri pracovnom stole operadlo + bo né opierky
c) po ta , my a pr slu enstvo
d) priestor v okol kávovaru a um vadla
e) pom cky dennej potreby na individuálnej báze perá, prav tka, zo va ky a pod.
Odporú ania pre dezinfekciu
1. Pou vanie jednorázov ch gumen ch rukav c pri dezinfekcii
2. Pou itie teplej vody 40 50°C a saponátu ur eného na konkrétny povrch v pomere 80:20
(napr. podlaha, k pe a, kuchy a a pod.)
3. Vyu vanie bavlnen ch utierok, ktoré sa daj opra a alej pou i . V nevyhnutn ch
pr padoch pou itie jednorazov ch utierok.
4. Nahlásenie ch baj cich istiacich a dezinfek n ch pr pravkov bezprostredne po zisten
nedostatku.
5. Upovedomi kolegov, ke prebieha dezinfekcia, aby sa zabránilo pr padn m razom na
mokrej podlahe.

