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 PREVENTÍVNE OPATRENIA COVID 19 

Opatrenie č. 1 

 

1. S účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazuje verejnosti vstup do všetkých priestorov 

Domova dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava. v odôvodnených prípadoch 

výnimku udelí riaditeľ alebo manažér zdravotného úseku po vyhodnotení 

epidemiologických rizík. Za odôvodený prípad sa považuje najmä zabezpečenie 

prevádzky zariadenia. Kontakt s verejnosťou a informovanie verejnosti prebieha 

výlučne písomne, e-mailom alebo telefonicky na 0917 519 594 (zdravotnícky úsek) a 

0910 711 929 (Opatrovateľská služba v domácnosti). Zákaz trvá až do odvolania 

2. S účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazujú návštevy prijímateľov sociálnych služieb 

umiestnených v budove na Pažítkovej 2 až do odvolania. 

3. S účinnosťou od 6.3.2020 sa  šoférom roznášky stravy ukladá povinnosť dezinfekcie 

rúk, nosenia ochranných rukavíc a rúšok. Pri vstupe do budovy zariadenia strpieť 

kontrolu zdravotného stavu (meranie telesnej teploty) a v prípade podozrenia na akútne 

respiračné ochorenie sa im odoprie možnosť vstúpiť do zariadenia až do odvolania. 

4. S účinnosťou od 6.3.2020 sa rušia všetky plánované spoločenské podujatia až do 

odvolania. Zároveň sa odporúča dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia podľa 

pokynov orgánov verejnej moci, najmä dôkladnú osobnú hygienu a vyhýbanie sa 

priestorom s veľkým počtom ľudí. 

5. Pri vstupe s účinnosťou od 11.3.2020  do všetkých priestorov Domova dôchodcov, 

Pažítková 2, 821 01 Bratislava je nutné, aby službu konajúci zamestnanec odmeral 

teplotu prichádzajúcemu zamestnancovi na výkon práce. Všetci zamestnanci majú 

povinnosť nosiť ochrannú rúšku a pri vstupe do zariadenia sú povinní si dezinfikovať 

ruky dezinfekciou umiestnenou pri vstupe. 

6. Pri prepustení klienta z nemocničného zariadenia, je povinnosťou personálu 

Domova dôchodcov, Pažítková 2,  BA klienta prevziať, následne mu nasadiť rúšku, 

umožniť dezinfekciu rúk a následne sa vykoná hygienický filter (celková osobná 

hygiena, výmena ošatenia, ktoré v uzatvárateľnom vrecku bude odnesené na opratie). 

7. Ten u koho sa zistí zvýšená teplota nad 37,5°C a príznaky respiračného ochorenia, 

má prísny zákaz vstupu do objektu Domova dôchodcov. 

8. Pri vstupe do zariadenia sú dvere uzatvorené a zamestnanec, prípadne návšteva, musia 

zazvoniť a následne sa vykonajú preventívne opatrenia, viď bod 5.  

9. Externý pracovník, vykonávajúci fyzioterapiu klientov Domova dôchodcov, 

Pažítková 2, BA, je povinný po povolenom vstupe do budovy dodržiavať náležitosti 
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 bodu 5. Skupinové cvičenia, resp. terapie rozdeliť na menšie skupiny (maximálny počet 

klientov 5) a individuálne cvičenia vykonávať na lôžku klienta, resp. v jeho izbe. 

10. Návšteve v zariadení z odôvodnených prípadov (napr. opravár, dodávateľ...) sa 

ukladá povinnosť dezinfekcie rúk, nosenia ochranných rukavíc a rúšky. Pred pohybom 

v zariadení podpíše na recepcii Čestné prehlásenie o výkone práce, cestovateľskej 

anamnéze a zásadách ochrany a pohybu v interiéri DD. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 06.03.2020                  

 

                                                                       PhDr. Mgr. Renáta Knezović PhD 

                                                                         riaditeľka 


