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Zoznam príloh  

 

Príloha č. 01 Terminológia  

Príloha č. 02 Záznam o preventívnom – nápravnom opatrení  

Príloha č. 03 Dokument k riešeniu mimoriadnej udalosti výskyt koronavírusu 

Príloha č. 04 Psychologické intervencie v krízovej situácii (externý dokument, CSS EDEN)  

Príloha č. 05 Prevencia a dezinfekčné opatrenia s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% etanolu 

k procesu opatrovania - OPA 

Príloha č. 06 Prevencia a dezinfekčné opatrenia s prostriedkami, ktoré obsahujú aspoň 60% etanolu 

k procesu upratovania – UP 

Príloha č. 07 Zoznam vecí ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe  

Príloha č. 07a Zoznam vecí odporúčaných k zotrvaniu v krízovej službe 

Príloha č. 08 Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest 

(chrípka, COVID-19 ...)  

Príloha č. 09 Výber činností v krízovom riadení 

Príloha č. 10 Plán reprofilizácie lôžok  

Príloha č. 11 Postup k dočasnému opusteniu zariadenia klientom v sprievode zamestnanca  

Príloha č. 12 Manažment príjmu klienta do zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom 

COVID 19 (externý dokument, MPSVR SR)  

Príloha č. 13 Správa o mimoriadnej situácii 

Príloha č. 14 Protokol o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby  

Príloha č. 15 Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP)  

Príloha č. 16 Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri 

realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch 

sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby (externý dokument, MPSVR SR)  

Príloha č. 17 COVID-19 Kontaktný formulár (externý dokument, RÚVZ)  

Príloha č. 18 COVID-19 Hlásenie prípadu (externý dokument RÚVZ)  

Príloha č. 19 Záznam zo stretnutia krízového tímu 

 

______________________ 

Rozdeľovník:  

1. Originál č. 1:  Riaditeľ/ka, vedúca interného krízového tímu  

2. Originál č. 2:   Manažér/ka kvality/manažér rizík  
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