
 KRÍZOVÝ PLÁN 
V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID – 19

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: 
Agentúra podporných služieb, n.o., Predmestská 24, 010 01 Žilina

Preven vne opatrenia v zariadení

 Nariadenie denného sledovania príznakov typických pre ochorenie Covid-19 
(náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka).

 Zvýšená dezinfekcia povrchov podľa odporúčaní ÚVZ SR.
 Minimalizovanie sociálnych kontaktov u klientov zariadenia v rámci spoločenských,

kultúrnych a hromadných poduja .
 Zákaz návštev v sociálnych zariadeniach.

1. Príprava na zaistenie prevádzky na obdobie 14 dní  v prípade zistenia infekcie v ZPB
           (minimálny nutný počet zamestnancov podľa odhadu 1 pracovník)

Určujem PhDr. Soňu Holúbkovú, riaditeľku APS, n.o., aby koordinovala situáciu v Zariadení 
podporovaného bývania na Predmestskej 24 v Žiline  v prípade karantény. 

PhDr. Soňa Holúbková  je ochotná v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe 
24/7 po dobu 14 dní . 

Názov prevádzky Skupina č. 1 
(1. a 2. týždeň)

Zamestnanci

Zariadenie 
podporovaného bývania 
Predmestská 24, Žilina

Minimálne počty zamestnancov, 
bez ktorých nie je možné 
prevádzku zabezpečiť

Mená zamestnancov, ktorí budú 
zabezpečovať podporu a 
starostlivosť

byt  č. 1 
( P.P. & R.S.) 

1 Soňa Holúbková 
Mária Bírová (prac.pohotovosť)

byt č. 2 
 ( R.T., C.S.&A.L.)

1 Soňa Holúbková
Mária Bírová (prac.pohotovosť)

Terénni pracovníci PSB Pre každého občana v PSB 1 
terénny pracovník

Mária Krkošková
Radoslav Krivko
Vladimír Valica
Jakub Drobúl

 Dobrovoľníci 1 Nina Konáriková 
Vladimír Holúbek
Zuzana Hlávková
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12. Riešenie nariadenej karantény klientov
Zariadenie podporovaného bývania : 

V byte č.1  budú priestory, kde bude prebiehať karanténa klientov pri povinnom 
obmedzení pohybu ( v prípade potvrdenia nákazou COVID 19).
Dve miesta v samostatnej izbe ( dvojposteľová) – v tom prípade bude obyvateľ z izby
jednoposteľovej presťahovaný na dočasnú dobu do uvoľnenej izby. Celý byt 
( vrátane kuchyne a kúpelne) bude určený len obyvateľom v karanténe.
Ak bude potrebné viac miest, obidva byty budú určené na pobyt v karanténe a 
uzavrie sa celý dom.

 Podpora samostatného bývania:
              Každý obyvateľ býva vo svojom byte a je poučený o preven vnych opatreniach.

Ak niektorý obyvateľ bude mať prejavy ochorenia COVID 19, okamžite kontaktovať 
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva  RÚVZ 0905 342 812 v Žiline.
Nariadiť pro epidemické opatrenia po dohode s príslušným regionálnym úradom
verejného zdravotníctva (lekársky dohľad, zvýšený dozor, karanténa).
Sociálni pracovníci a asisten  sociálnych pracovníkov používajú osobné ochranné 
prostriedky a v prípade nákazy doporučia umiestnenie v nemocnici.

13. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe
Konzultačná miestnosť je upravená na  oddych zamestnanca, ktorý pracuje 
s klientmi v karanténe, môže tam oddychovať, spať a uložiť si súkromné veci.

14. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo 
priestorov karantény

        Kancelária ( návrat) a kuchynka zamestnancov  sú určené na oddych zamestnancov, 
        ktorí pracujú s klientmi, ktorí nie sú v karanténe

15. Práca s klientmi a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény

Zaisťujú sa základné činnos  – pomoc a podpora pri  zabezpečovaní  hygieny, pri príprave stravy, pri 
upratovaní, praní, pri voľnočasových ak vitách.
V bytoch obyvateľov poskytujeme dohodnutú podporu za prísnych hygienických opatrení podľa   
odporúčaní UVZ SR.
Všetci zamestnanci majú kontakt na koordinátora situácie.
Návštevy v objekte ZPB sú zakázané.
Pokiaľ sa dom  uzavrie, terénni pracovníci a dobrovoľníci pod koordináciou Soni Holúbkovej 
zabezpečujú nákupy potravín, liekov a potrieb bežnej hygieny.

16. Pomôcky, vybavenie, hotovosť

Na čas v prípade karantény máme pripravené :
- rúška – 2-3 látkové na osobu
- lôžkoviny/deky
- dezinfekčné prostriedky SAVO, mydlo, prášok na pranie
- hotovosť v pokladni na 14 dní prevádzky pre každého obyvateľa
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