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PRÍLOHA č. 1   

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

   



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

PRÍLOHA č. 2 

 

Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhlásenia 
karantény 

 

 Po zistení podozrenia nákazy klienta/klientov, ktorí boli daní RÚVZ do 

karantény, alebo domácej izolácii v zariadení nastupujú do služby na danom 

oddelení pracovníci pre výkon v krízovom režime. Navrhované obdobie striedania 

tímov je po 7 dňoch. 
IKT určí miestnosti pre ubytovanie zamestnancov a vybaví ich potrebným 

vybavením. Miestnosti sú označené ako miestnosť pre personál v krízovom 
režime. 

Tabuľka pridelenia miestností ubytovania a oddelenia : 

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov sme tieto údaje nezverejnili. 



 

 

 
 

PRÍLOHA č. 3 

 

Zoznam činností pre prípad personálnej núdze : 
a/ činnosti, ktoré budú vykonávané : 
- individuálne činnosti na záchranu života, poskytnutie prvej pomoci, privolanie 

RZP, 

- podávanie jedla diabetikom, 

- individuálne opatrenia na zníženie horúčky nad 38 ˚C, 

- tlmenie bolesti, 

- podanie inzulínu diabetikom liečených inzulínom, 

- podávanie ATB, 

- sledovanie vitálnych funkcií u rizikových klientov, 

- zabezpečenie hydratácie klientov / vylúčenie dehydratácie, 

- polohovanie klientov rizikových z hľadiska vzniku preležanín, 

- zabezpečenie výživy, 

- hygiena, ošetrovanie rán, 

 

- základná podpora – pomoc pri hygiene, strava, upratovanie a pranie, zápisy 

raz denne aj to najdôležitejšie informácie., klienti sa budú zdržiavať  hlavne na 

izbách / počúvanie hudby, pozeranie TV, vychádzka do priestorov areálu 

zariadenia, spoločenské hry.../ 

b/ činnosti, ktoré nebudú vykonávané : 
- zrušenie činností súvisiacich s aktivizáciou prijímateľov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRÍLOHA č. 4 

 

Postup pri praní bielizne klienta s COVID-19 

 

- Posteľná bielizeň a bielizeň klienta sa považuje za infekčnú, zamestnanci práčovne 

preto musia byť na to upozornení zamestnancami z dotknutého oddelenia a za 

zvýšených ochranných postupov preberajú samostatne túto bielizeň do starostlivosti 

a nakladajú s ňou, ako s infekčnou (prednostne sa použije jednorázová posteľná 

bielizeň a bielizeň klienta taká, ktorá sa dá prať na min. 60℃). 

 

- Bielizeň sa prednostne perie na 90℃, min. na 60℃ samostatne oddelene od inej 

nekontaminovanej bielizne. 

 

- Po skončení pracieho procesu sa práčka vydezinfikuje (bubon sa postrieka 

dezinfekčným prípravkom a nechá sa pôsobiť podľa návodu na prípravku, následne 

sa do otvoru na prací prášok naleje dezinfekčný prípravok a pustí sa prací program 

bez bielizne. 

 

- Usušená bielizeň sa prežehlí žehličkou nastavenou na max. teplotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRÍLOHA č. 5 

 

ZOZNAM VECÍ PRE ZAMESTNANCOV NA KRÍZOVEJ SLUŽBE: 
Každý zamestnanec povolaný na krízovú službu si so sebou prinesie: - spacák 

a/alebo deku 

- vankúš 

- hygienické potreby 

- bežné lieky pre osobnú potrebu 

- oblečenie na 7 – 14 dní 

- uterák/osušku 

- v prípade používania okuliare, roztok na kontaktné šošovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRÍLOHA č. 6 

Vzor: Krízový jedálny lístok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRÍLOHA č.7 

 

Vzor hlásenia pozitívneho testu na COVID – 19 

 

 
Hlavička zariadenia     
Riaditeľ/ka kontakt: 

 
 
 
 
 
 
 
Por. číslo hlásenia:                                      
Dátum a čas hlásenia:.............................. 
Názov CDR/ZSS ................................ 
Vypracoval: 
 
 
 
Vec: Pravidelná informácia k mimoriadnej udalosti 

1 Dátum a čas vzniku mimoriadnej 
udalosti: ………………. 

2 Miesto vzniku mimoriadnej udalosti: 
..................................................... 

3 Popis mimoriadnej udalosti po 
zistení upresňujúcich a doplňujúcich údajov: 

 
Príklad: Dnes prebehlo preventívne testovanie ....... klientov a ....... 

zamestnancov, ktorí boli v najbližšom kontakte s infikovanou osobou 

(opakované testovanie na potvrdenie negatívneho výsledku). 

Testovanie vykonal/a: .......................................................... 

 



 

 

 
 

PRÍLOHA č. 8 

 

Správa o mimoriadnej udalosti   

 

 

Názov CDR/ZSS – správa o krízovej situácii COVID - 19 

Adresa: 
Kontakt /riaditeľ/ka: 
 
Základné informácie: 

 

Celková kapacita klientov: 
Celková kapacita zamestnancov: 
Počas mimoriadnej udalosti sa v ZSS/CDR nachádzalo .... klientov a 
..........zamestnancov 

 
Popis krízovej situácie: 
 
 
 
Riaditeľ/ka dňa ... telefonicky oznámil/a mimoriadnu udalosť na RÚVZ v mieste ......... 
 
 
 

Úlohy 

 
Termín 
plnenia 

Kontrola 
plnenia 

   

   

   

   

   

 
 
ver – prípadné zmeny situácie riaditeľ/ka CDR bezodkladne nahlási na 
....................... Ďalšie kroky sa prijmú po pretestovaní všetkých klientov CDR. 
 
 
 
 
V ......................., dňa ..................... 
Vypracovala: ..........................., funkcia 

 



 

 

 

 

 

PRÍLOHA č. 9 

 

 

Správa o ukončení mimoriadnej udalosti 
 
 
 
Názov CDR/ZSS – správa o krízovej situácii COVID - 19 

Adresa: 
Kontakt /riaditeľ/ka: 
 
 
 
Dňa .... boli ukončené všetky opatrenia spojené s  mimoriadnou 
udalosťou vyhlásenou dňa .... 

 
V ......................., dňa ..................... 
 
Vypracoval/a: ..........................., funkcia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA č. 10   

 

   LÚČ- Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša 

 
                                          

  Na základe odborného  stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k 

prepúšťaniu pacientov z nemocníc do zariadení sociálnych služieb  bolo v 

zariadení 

LÚČ – DSS Šemša prijaté 

 o p a t r e n i e   

ako postupovať pri návrate PSS z hospitalizácie. 

 
Prepustenie pacienta z hospitalizácie  do DSS: 
- Pred prepustením každého pacienta zo zdravotníckeho zariadenia do DSS sa za 

súčasnej epidemiologickej situácie vykonáva RT-PCR test. 

 

1.  Pacienti s COVID-19 môžu byť prepustení na základe týchto kritérií: 
a) odznievajúce klinické príznaky 

b) čas, ktorý uplynul od nástupu príznakov 

c) závažnosť priebehu ochorenia 

d) imunitný stav 

e) kalkulovanej vírusovej nálože, vyjadrenej Ct číslom pri RT-PCR teste 

                

V prípade  PSS,  ktorý bol hospitalizovaný s ochorením COVID-19, ustúpila mu 

horúčka a podstatne sa zmiernili prejavy ochorenia COVID-19, môže byť preložený 
do  DSS najskôr po 14 dňoch od prvých klinických príznakov aj napriek 

pretrvávajúcej pozitivite RT-PCR testu, ak vo výsledku daného testu je Ct (Cycle 

treshold – kalkulovaná vírusová nálož) číslo nad 30. 

Odporúča sa ďalšia izolácia po dobu 6 dní. 
Po 20. dni od prvých klinických príznakov pacient už nevyžaduje ďalšiu 
izoláciu. 
 
2. V prípade imunokompromitovaného pacienta t.j  (pacient po transplantácii, 

pacient dlhodobo liečený kortikosteroidmi, imunomodulačnými liekmi, pri liečbe 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/odborne_stanovisko_prepustanie_do_zss_18112020_final.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/odborne_stanovisko_prepustanie_do_zss_18112020_final.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/odborne_stanovisko_prepustanie_do_zss_18112020_final.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/odborne_stanovisko_prepustanie_do_zss_18112020_final.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/odborne_stanovisko_prepustanie_do_zss_18112020_final.pdf


 

 

chemoterapeutikami,  pacient s preukázateľnou imunitnou nedostatočnosťou), ktorý 

bol hospitalizovaný s ochorením COVID-19 a: 

- ustúpila mu horúčka a podstatne sa zmiernili prejavy ochorenia COVID-19, môže 

byť preložený do DSS po 20 dňoch od prvých klinických príznakov, aj napriek 

pretrvávajúcej pozitivite RT-PCR testu, ak vo výsledku daného testu je Ct číslo 
nad 30. 

Takýto  PSS už nevyžaduje ďalšiu izoláciu. 
 

3. Ak bol pacient hospitalizovaný pre iné ochorenie ako COVID-19, ale počas 
hospitalizácie mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, je 

asymptomatický: 
- (nemá horúčku, nemal príznaky ochorenia dýchacích ciest), môže byť preložený 
do DSS aj napriek pozitivite RT-PCR testu, najskôr však po 14 dňoch od prvého 
pozitívneho PCR nálezu. 

- Pred prepustením do DSS sa vykoná kontrolný RT-PCR test, ktorého Ct číslo 
musí byť nad 30. 

- PSS po návrate musí byť v DSS izolovaný po dobu ďalších 6 dní, následne už 
nevyžaduje ďalšiu izoláciu. 
                                                   
 pozitívny RTPCR 

test (s vysokým 
číslom Ct nad 30 

Kedy môže DSS 
prevziať pacienta? 

Koľko musí byť 
pacient v izolácii v 
DSS? 

PSS 
s hlavnou diagnózou 
COVID-19 
  s  imunodeficitom 

ÁNO najskôr po 20 dňoch 
od prvých klinických 
príznakov 

- 

PSS 
s hlavnou diagnózou 
COVID-19 
 bez imunodeficitu 

ÁNO najskôr po 14 dňoch 
od prvých klinických 
príznakov 

maximálne 6 dní. 
(celkovo 20 dní od 
prvých klinických 
príznakov) 

PSS 
sekundárnou 
diagnózou COVID-19 

ÁNO najskôr po 14 dňoch 
od prvého 
pozitívneho RT-PCR 
testu 

maximálne 6 dní. 
(celkovo 20 dní od 
prvých klinických 
príznakov) 

 
  

 



 

 

V rámci efektívnych opatrení na zabránenie prenosu infekcie sa vyžaduje od 
zamestnancov úseku ošetrovateľsko - opatrovateľskej starostlivosti: 
1. Umiestniť PSS do priestorov izolácie 

2. Umiestnenie do izolácie po hospitalizácii je povinné pre všetkých PSS 

 Izolácia v DSS  trvá 7 dní. 

3. Starostlivosť o PSS po prepustení z hospitalizácie začína momentom jeho návratu 

do zariadenia. Preto už pri preberaní PSS od vodiča sanitky je potrebné, aby 

službukonajúci zamestnanec používal určené OOPP. 
 

Postup pri preberaní PSS z hospitalizácie: 
1. Zamestnanec si oblečie potrebné OOPP 

2. PSS sa prevezme mimo budovy zariadenia – službukonajúci vrátnik komunikáciou 

s vodičom sanitky zabezpečí, aby PSS nebol len ponechaný pri bráne, ale aby 

počkali na jeho prevzatie personálom zariadenia 

3. následne  personál  odprevadí  PSS do izolačnej miestnosti bez pohybu po areály 

zariadenia. 

 

Opatrenie je  v súlade s odborným stanoviskom MZ SR zo dňa  18.11.2020   k 

prepúšťaniu pacientov z nemocníc do zariadení sociálnych služieb 

 
 Opatrenie je platné dňom jeho podpísania riaditeľom LÚČ DSS Šemša a 

účinné od 26.11.2020 

Týmto dňom sa ruší platnosť  opatrenia zo dňa 03.04.2020 

 

 V Šemši, 25.11.2020 

 

 

                                                                                           RNDr. Tibor K l e m a 
       riaditeľ LÚČ – DSS Šemša 

 
 

 
 

 

 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/odborne_stanovisko_prepustanie_do_zss_18112020_final.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/odborne_stanovisko_prepustanie_do_zss_18112020_final.pdf


 

 

PRÍLOHA č. 11 

 

Pokyny pre personál  na tréningovom chránenom bývaní 

 

Priestory budovy  „Bývania a ubytovania pre prijímateľov sociálnych služieb s celoročným 

pobytom“  zabezpečí priestory slúžiace ako izolačná miestnosť pri podozrení na Koronavírus  

na bývanie pre 11 PSS LÚČ - Domova sociálnych služieb v Šemši. 

 

• Odborný zamestnanec vstupuje do miestnosti PSS iba v ochranných okuliaroch, s rúškom s 

respirátorom, s ochrannými rukavicami a v ochrannom jednorazovom overale ak PSS 

nahlási, že sa necíti dobre a sťažuje sa na bolesť svalov, bolesť kĺbov, má sťažené dýchanie, 

má prejavy  nádchy a kašle. 

• Zamestnanec meria pravidelne telesnú teplotu. 

• Oznam o karanténe neodkladne ohlási príslušný zamestnanec hlavnej sestre. 

• Následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti a o zahájení režimu karantény podá 

neodkladne informáciu ústne a následne písomne aj všetkým dotknutým zamestnancom 

v prebiehajúcej a nastupujúcej zmene. Zabezpečí aby bola informácia odovzdávaná ďalšej 

následnej zmene.   

• Na dvere zotavovacej miestnosti pripevní na viditeľnom mieste oznam: „Miestnosť 

v karanténe!“. 

• PSS poučí o správaní sa v domácej izolácii a odovzdá mu masku. 

• Odborný zamestnanec pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť. Do miestnosti vstupuje už iba 

v ochranných pomôckach. Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia pomocou 

dezinfekčného prostriedku s obsahom chlóru 500 mg/l vody - chloraminu.   

• V zmysle inštrukcie lekára/ky  odborný zamestnanec zabezpečí lieky a sleduje základné životné 

funkcie 

• podáva lieky na stlmenie horúčky, 

• podáva teplé nápoje 

• zabezpečí stravu a prípadne pomáha pri príjme stravy na izbe 

• starostlivo zaznamenáva požitie liekov a príznaky ochorenia 

• Denne monitoruje aj vlastnú teplotu tela. 

• povzbudzovanie PSS k spolupráci, a dodržiavaní odporučených opatrení a odporúčaní 

• Opustenie miestnosti vykonať v ochranných pomôckach 

• Vyzlečenie ochranných pomôcok vykonať nasledovným postupom: 



 

 

• Ochranný overal 

• Ochranné okuliare 

• Ochranná rúška 

• Jednorazové rukavice 

• Ochranné rukavice vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým vreckom. 

• Ak je rúško plátenné, vhodiť ho k okuliarom. Okuliare nechať dezinfikovať podľa 

návodu na dezinfekciu, potom umyť pod prúdom teplej vody. Rúško nechať vyprať, 

vyžehliť v práčovni . 

 

V prípade, že sa zdravotný stav zhorší počas obdobia domácej  izolácie 

odborný zamestnanec zavolá organizačnej sestre , ktorá následne ohlási 

situáciu hlavnej sestre. Organizačná sestra postupuje podľa inštrukcií vedúcej 

OOS a hlási situáciu na RÚVZ , územne príslušnému regionálnemu 

hygienikovi, alebo lekárovi a postupuje podľa ich inštrukcií.   
 

Odborný zamestnanec po potvrdení koronavírusu: 

• vyžiari germicídnym žiaričom v ochranných okuliaroch, v rúšku, v 

ochranných rukaviciach, v ochrannom jednorazovom overale miestnosť, kde sa 

pohyboval/a PSS. 

• Vykoná dezinfekciu miestnosti upratovacími prostriedkami podľa 

odporúčania pri výskyte koronavírusu. 

 

Oznámi RÚVZ všetky osoby, ktoré boli v kontakte s PSS na príslušnom formulári. 

 

 

 

V Šemši, 18.03.2020  

 

 



 

 

 

PRÍLOHA č. 12 

Nasadene OOPP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA č. 13 

Zloženie OOPP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRÍLOHA č. 14 

Záznam o zdravotnom stave PSS 

 

Meno PSS  

Dátum 
začiatku 
izolácie 

 

Dátum 
záznamu 

 

Čas 
sledovania 

TT TK P Frekvencia 
dýchania 

Respiračné 
ťažkosti 

Telesná 
slabosť 

Iné zdrav. 

komplikácie 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

 

PRÍLOHA č. 15 

Záznam o vstupe do miestnosti 



 

 

 

PRÍLOHA č. 16  Normatív OOPP počas COVID-19 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, dezinfekč. 

prostriedkov 

V prípade podozrenia 
COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

Administratíva - 8 Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

24/mesiac   

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

8/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

8/mesiac 

 Jednorázové rukavice 2 páry/ deň 16 páry/deň 

352 párov/mesiac – 22 

pracovné dni 

3 páry/deň 24 páry /deň 

528 párov/mesiac – 22 

pracovné dni 
 Dezinfekčný gel na ruky  1/dva ttýždne 

2/mesiac 

 1/dva týždne 

2/mesiac 

 Jenorázové utierky 1 bal./ týždeň 1 bal./ týždeň 

4 bal/mesiac 

1 bal./ týždeň 1 bal./ týždeň 

4 bal/mesiac 

      

Vrátnica Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

15/mesiac   

 Rúško s respirátorom 

FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

5/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

5/mesiac 

 Jednorázové rukavice 3 párov/ deň/na 1 
vrátnika 

90 párov/mesiac na 1 
vrátnika 

6 párov/deň/ dennú + 
nočnú zmenu spolu 

180 párov/mesiac/ 
dennú + nočnú zmenu 
spolu 

5 párov/deň/na 1 

vrátnika 

150 párov/mesiac na 1 
vrátnika 

10 párov/ dennú + 
nočnú zmenu spolu 

300 párov/mesiac/ 
dennú + nočnú zmenu 
spolu 

 Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň 

4/mesiac 

 1/týždeň 

4/mesiac 

 Jenorázové utierky  1 bal./ týždeň 

4 bal/mesiac 

 1 bal./ týždeň 

4 bal/mesiac 



 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, 
dezinfekčných 
prostriedkov 

V prípade podozrenia 
COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

Údržba 

 

 

 

Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

24/mesiac   

Rúško s respirátorom 
FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

8/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

8/mesiac 

Jednorázové rukavice 2 páry/ deň 

 

16 párov/deň 

480 párov na mesiac 

3 páry/deň 6 páry /deň 1 údržbár + 
1 HD zvieratá 

180 párov na mesiac 

1 údržbár + 1 HD 
zvieratá 

Dezinfekčný gel na ruky  1X 2/týždne 

2/mesiac 

 1X 2/týždne 

2/mesiac 

Jenorázové utierky  1 bal./ týždeň 

4 bal/mesiac 

 1 bal./ týždeň 

4 bal/mesiac 

Kuchyňa - 
kuchárky - 9 

vedúca strav. 
prevádzky - 1 

diétna sestra - 1 

skladníčka - 1 

 

Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

36/mesiac   

Rúško s respirátorom 
FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

12/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

12/mesiac 

Jednorázové rukavice 3 páry/ deň 

 

21 párov/deň 

630 párov na mesiac 

3 páry/deň 21 párov/deň 

630 párov na mesiac 

Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň 

4/mesiac 

 1/týždeň 

4/mesiac 

Jenorázové utierky  4 bal./ týždeň 

16/mesiac 

 4 bal./ týždeň 

16/mesiac 

 Dezingekcia povrchov a 

podláh 

Savo 

0,5 L/deň 15 L/mesiac 0,5 L/deň 15 L/mesiac 



 

 

 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, 
dezinfekčných 
prostriedkov 

V prípade podozrenia 
COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

Práčovňa - 8 Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

24/mesiac   

 Rúško s respirátorom 

FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

8/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

8/mesiac 

 Jednorázové rukavice 2 páry/ deň 16 páry/deň 3 páry/deň 24 páry /deň 

720/mesiac 

 Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň 

4/mesiac 

 1/týždeň 

4/mesiac 

 Jenorázové utierky  2 balenia/týždeň 

8/mesiac 

 2 balenia/týždeň 
8/mesiac 

 Dezingekcia povrchov a 

podláh 

Savo 

 2L/ týždeň 

8L /mesiac 

 2L/ týždeň 

8L /mesiac 

 Celotelový odev   3/deň 66/mesiac - pracovné 
dni 22 

 Návleky na obuv   3/deň 66/mesiac - pracovné 
dni 22 

 Ochranné okuliare   3/deň 6 mesiac 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, dezinfekč. 

prostriedkov 

V prípade podozrenia 
COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

Úsek sociálnej 
rehabilitácie - 7 

Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

21/mesiac   

 Rúško s respirátorom 

FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

7/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

7/mesiac 

 Jednorázové rukavice 2 páry/ deň 14 páry/deň 4 páry/deň 28 páry /deň 

616 párov/mesiac – 22 

pracovných dní 
 Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň 

4/mesiac 

 1/týždeň 

4/mesiac 

 Jenorázové utierky  2 balenia/týždeň 

8 mesiac 

 2 balenia/týždeň 

8 mesiac 

 Dezingekcia povrchov a 

podláh 

Savo 

 1,25 L/ týždeň 

5 L / mesiac 

 1,25 L/ týždeň 

5 L / mesiac 

Sociálny úsek - 5 Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

15/mesiac   

 Rúško s respirátorom 

FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

5 / mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

5 / mesiac 

 Jednorázové rukavice 4 páry na deň 20 párov/deň 

440 párov na mesiac 

4 páry na deň 20 párov/deň 

440 párov na mesiac 

 Dezinfekčný gel na ruky  1 týždeň 

4/mesiac 

 1 týždeň 

4/mesiac 

 Jenorázové utierky  1 balenie na týždeň 

4/mesiac 

 1 balenie na týždeň 

4/mesiac 

 Dezingekcia povrchov a 

podláh 

Savo 

 2 L/ mesiac  2 L/ mesiac 

 



 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, dezinfekčných 
prostriedkov 

V prípade podozrenia 

COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

Izolačná miestnosť 

budova tréninfového 
bývania 

Rúška bavlnené     

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

    

 Jednorázové rukavice 20 párov na deň 600 párov na mesiac 30 párov na deň 900 párov na mesiac 

 Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň 

4/mesiac 

 1/týždeň 

4/mesiac 

 Jenorázové utierky  2 balenia/týždeň 

8 balenia/mesiac 

 4 balenia/týždeň 

16 balenia/mesiac 

 

 Dezingekcia povrchov a 

podláh 

Savo 

 1,5 L/týždeň 

6 L na mesiac 

 2 L/týždeň 

8 L na mesiac 

 Celotelový odev 
ochranný 

 3 deň 

90 /mesiac 

 10 deň 

300 na mesiac 

 Návleky na obuv  3 deň 

90 /mesiac 

 10 deň 

300 na mesiac 

 Ochranné okuliare/ 
štíty 

 6/deň  9/ deň 

 Čiapka  3/deň 

90 mesiac 

 3/deň 

90 mesiac 

 

 

 

 

 



 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, 
dezinfekčných 

prostriedkov 

V prípade 
podozrenia 

COVID 19 

Spolu V prípade 
karanténny 

Spolu 

I. oddelenie oše opa 
star. 

Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

30/mesiac   

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

10/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

10/mesiac 

 Jednorázové rukavice 10 páry na deň na 
1 zamestnanca 

30 - páry na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 nočná 

860 párov na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 denná + 1 
nočná 

10 páry na deň na 
1 zamestnanca 

30 - páry na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 
nočná 

860 párov na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 denná + 
1 nočná 

 Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň 

4/mesiac 

 1/týždeň 

4/mesiac 

 Jenorázové utierky  4/týždeň 

16/mesiac 

 4/týždeň 

16/mesiac 

 Dezinfekcia povrchov a 

podláh Savo 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 Celotelový odev 
ochranný 

 4/deň na deň na 3 zamestnancov 
denná + 1 nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 
nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 Návleky na obuv  4/deň na deň na 3 zamestnancov 

denná + 1 nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 

nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 Ochranné okuliare/ štíty  8 ks/mesiac  8 ks/mesiac 



 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, dezinfekč. 

prostriedkov 

V prípade 
podozrenia 

COVID 19 

Spolu V prípade 
karanténny 

Spolu 

II. oddelenie oše opa 
star. - 11 

Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

33/mesiac   

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

11/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

11/mesiac 

 Jednorázové rukavice 10 páry na deň na 
1 zamestnanca 

30 - páry na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 nočná 

860 párov na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 denná + 1 
nočná 

10 páry na deň na 
1 zamestnanca 

30 - páry na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 
nočná 

860 párov na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 denná + 
1 nočná 

 Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň 

4/mesiac 

 1/týždeň 

4/mesiac 

 Jenorázové utierky  4/týždeň 

16/mesiac 

 4/týždeň 

16/mesiac 

 Dezinfekcia povrchov 

a podláh Savo 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 Celotelový odev 
ochranný 

 4/deň na deň na 3 zamestnancov 

denná + 1 nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 
nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 Návleky na obuv  4/deň na deň na 3 zamestnancov 
denná + 1 nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 
nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 Ochranné okuliare/ štíty  8 ks/mesiac  8 ks/mesiac 



 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, dezinfekčných 
prostriedkov 

V prípade 
podozrenia 

COVID 19 

Spolu V prípade 
karanténny 

Spolu 

III. oddelenie oše opa 
star. - 10 

Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

30/mesiac   

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

10/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

10/mesiac 

 Jednorázové rukavice 10 páry na deň na 
1 zamestnanca 

30 - páry na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 nočná 

860 párov na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 denná + 1 
nočná 

10 páry na deň na 
1 zamestnanca 

30 - páry na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 
nočná 

860 párov na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 denná + 
1 nočná 

 Dezinfekčný gel na ruky  1,5/týždeň 

6/mesiac – aj zamestnanecká 
jedáleň 

 1,5/týždeň 

6/mesiac  – aj 

zamestnanecká jedáleň 

 Jenorázové utierky  4/týždeň 

16/mesiac 

 4/týždeň 

16/mesiac 

 Dezinfekcia povrchov 

a podláh Savo 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 Celotelový odev 
ochranný 

 4/deň na deň na 3 zamestnancov 

denná + 1 nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 

nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 Návleky na obuv  4/deň na deň na 3 zamestnancov 

denná + 1 nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 
počítané 2 denná + 1 nočná 

 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 1 
nočná 

112 na mesiac – cez víkendy 

počítané 2 denná + 1 nočná 

 Ochranné okuliare/ štíty  8 ks/mesiac  8 ks/mesiac 



 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, dezinfekč. 

prostriedkov 

V prípade podozrenia 
COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

IV. oddelenie oše opa 
star. - 13 – aj 

rehabilitačná, 
ambulantné a vedúca 
OOS 

Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

39/mesiac   

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

1/mesiac na 1 

zamestnanca 

13/mesiac 1/mesiac na 1 

zamestnanca 

13/mesiac 

 Jednorázové rukavice 15 páry na deň na 1 
zamestnanca 

50 - párov na deň na 3 
zamestnancov denná + 
1 nočná 

1460 párov na mesiac – 

cez víkendy počítané 2 
denná + 1 nočná 

15 páry na deň na 1 
zamestnanca 

50 - párov na deň na 3 
zamestnancov denná + 
1 nočná 

1460 párov na mesiac – 

cez víkendy počítané 2 
denná + 1 nočná 

 Dezinfekčný gel na ruky  1/týždeň- oddelene 

1 x dva týždňe CA + 
hlavná 

6/mesiac – CA + hlavná 

 1/týždeň – oddelenie 

1 na dva týždne CA + 

hlavná 

6/mesiac  – CA + 

hlavná 

 Jenorázové utierky  4/týždeň 

1/týždeň CA + hlavná 

20/mesiac CA + hlavná 

 4/týždeň 

1/týždeň CA + hlavná 

20/mesiac CA + hlavná 

 Dezinfekcia povrchov 

a podláh Savo 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 5 L  na týždeň 

20 L na mesiac 

 Celotelový odev 
ochranný 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 
1 nočná 

112 na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 
denná + 1 nočná 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 
1 nočná 

112 na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 
denná + 1 nočná 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, 
dezinfekčných 
prostriedkov 

V prípade podozrenia 
COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

Upratovačky Rúška bavlnené 3/mesiac na 1 

zamestnanca 

30/mesiac   

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

  1/mesiac na 1 

zamestnanca 

10/mesiac 

 Jednorázové rukavice 1 pár na deň na 1 
zamestnanca 

10 - párov na deň 

220 párov na mesiac 

1 pár na deň na 1 
zamestnanca 

10 - párov na deň 

220 párov na mesiac 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Návleky na obuv  4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 
1 nočná 

112 na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 
denná + 1 nočná 

 4/deň na deň na 3 
zamestnancov denná + 
1 nočná 

112 na mesiac – cez 

víkendy počítané 2 
denná + 1 nočná 

 Ochranné okuliare/ štíty  8 ks/mesiac  8 ks/mesiac 



 

 

 

 

 

Zamestnanci Zoznam ochranných 
pomôcok, 
dezinfekčných 
prostriedkov 

V prípade podozrenia 

COVID 19 

Spolu V prípade karanténny Spolu 

LÚČ DSS  Spolu Rúška bavlnené  321/mesiac   

 Rúško s respirátorom 
FFP3 

   107/mesiac 

 Jednorázové rukavice  8574 párov cca 172 b  8574 párov cca 172 b 

 Dezinfekčný gel na ruky  48/mesiac  48/mesiac 

 Jenorázové utierky  124/mesiac  132/mesiac 

 Dezingekcia povrchov a 

podláh 

Savo 

  

116 L na mesiac 

  

118 L na mesiac 

 Celotelový odev 
ochranný 

  

814/mesiac 

  

814 na mesiac 

 Návleky na obuv  604 na mesiac  814 na mesiac 

 Ochranné okuliare/ 
štíty 

 47/mesiac  47/ mesiac 

 Čiapka  90/mesiac 

 

 90/mesiac 

 

 

 

 

 

 

 

 


