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1. Informácie o víruse COVID-19 

 

Hlavným prameňom nákazy boli doteraz najmä pacienti s pneumóniou – zápalom pľúc, 

infikovaní vírusom SARS-Co-V-2. Prenos dýchacích aerosólov – kvapôčkou je hlavnou 

cestou prenosu a prenáša sa kontaktom človeka s človekom. Inkubačná doba je od 2-14 

dní. Z toho dôvodu tí, ktorí boli vystavení stretnutiu s človekom so známym, t. j. 

potvrdeným prípadom COVID-19, majú byť bezodkladne izolovaní v domácom prostredí. 

Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky 

a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným 

respiračným infekčným ochorením. Preto je potrebné nerobiť paniku, ale kontaktovať 

všeobecného lekára alebo v prípade nejasností hygienika Prešovského regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva a riadiť sa ich usmerneniami.   

K prenosu dochádza primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, 

kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možné tiež 

predmetmi čerstvo kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo 

izolovať zo vzoriek odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltanu aj 

hrdla, v sére krvi v slinách, moči a stolici. Príznakmi ochorenia sú horúčka nad 38 stupňov 

Celzia, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov. 

 

2. Prevencia šírenia infekcie COVID-19  

Aby sme nákaze predišli, je potrebné dôsledne dodržiavať opatrenia nariadené krízovým 

štábom SR najmä: 

a) Zamestnanci majú povinnosť sledovať svoj zdravotný stav, 

b) Obmedziť pravidelný styk, viac využívať telefónny kontakt a informačné technológie, 

viesť nevyhnutné aktivity KC – viac v terénne – v MRK, 

c) V prípade osobného styku s inou osobou nepodávať ruky a dodržiavať odstupovú 

vzdialenosť 2 metre, 

d) Používať ochranné rúško – respirátor pri styku s inými osobami okrem rodinných 

príslušníkov, ktorí s vami bývajú v jednom byte,  

e) Vyžadovať používanie rúšok- respirátorov aj od ostatných ľudí, keďže rúško je 

efektívne najmä vtedy, ak ho má nasadený chorý človek, 

f) Nedotýkať sa rukami tváre, 

g) Čo najčastejšie si dôkladne umývať ruky mydlom a vodou. 

Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov 

a) Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením, 

b) Skrátiť pobyt v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí, 

c) Nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby,  

d) Po každej činnosti – aktivite vetrať miestnosť, aktivita nesmie trvať dlhšie ako 30 

minút od červenej farby prislúchajúceho Covid automatu. 

 



 

3. Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca  

V prípade, že ste prišli do styku s osobou, u ktorej bola potvrdená nákaza koronavírusom a to 

v priebehu 7 dní pred objavením sa prvých príznakov u tejto osoby:   

a) Informujte o tom svojho zamestnávateľa, 

b) Vyhnite sa styku s kolegami, 

c) Podstúpte antigénový alebo PCR test na COVID-19 a do obdŕžania negatívneho 

výsledku neodkladne nastúpte do domácej karantény, ak ste zaočkovaný alebo ste 

prekonali COVID-19 pred menej ako 180 dňami, vzťahuje sa výnimka z testovania 

a dodržiavania karantény podľa platnej aktuálnej vyhlášky hygienika SR, 

d) Ak to zamestnávateľ uzná za vhodné a potrebné, počas domácej karantény budete 

pracovať z domu, 

e) Ak ste prišli do styku s osobou, u ktorej je podozrenie na nákazu, dbajte na zvýšenú 

opatrnosť a čo najskôr podstúpte antigénový alebo PCR test na COVID-19. 

 

V prípade, že sa prejavujú príznaky nákazy koronavírusom – kašeľ, dýchavičnosť, malátnosť 

a pod.: 

a) Okamžite nastúpte do domácej karantény, 

b) Čo najskôr podstúpiť testovanie či antigénové alebo PCR test na koronavírus, 

c) V prípade pozitívneho testu kontaktujte svojho lekára telefonicky a poraďte sa 

o ďalšom postupe, 

d) Informujte o tom zamestnávateľa, 

e) Domáca karanténa končí až po negatívnom testovaní alebo po potvrdení vyliečení. 

 

V prípade, že ste pozitívne testovaný/á na koronavírus: 

a) neodkladne to oznámte zamestnávateľovi, 

b) doručte zamestnávateľovi e-mailom zoznam všetkých ľudí, s ktorými ste prišli do 

styku posledných 7 dní,  

c) dodržujte liečebný režim práceneschopnosti. 

.  

4. Odporúčaný postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 pri 

poskytovaní sociálnej služby, v prípade, že sa potvrdí nákaza 

koronavírusom v meste:  

 

a) Prerušiť priame osobné styky s klientmi, využívať telefóne a informačné kanály,  

b) Riadiť sa aktuálnou vyhláškou hlavného hygienika SR, dodržiavať pravidlá určené 

v Covid automate pre okres Sabinov, 

c) Konzultovať ďalší postup s vedením mesta poprípade s RÚVZ. 



5. Všeobecný režim práce v komunitnom centre počas trvania pandémie 

COVID-19 

 
a) Riadi sa aktuálnymi všeobecnými podmienkami zásadami poskytovateľov sociálnych 

služieb vo vzťahu ku COVID-19 – vyhlášky, usmernenia a pokynmi riadiacich 

orgánov realizovaných projektov, 

b) V komunitnom centre sa určí miestnosť, ktorá sa bude v prípade potreby používať ako 

izolačná miestnosť, ak by sa objavili príznaky u niekoho s klientov, aby mohol byť 

oddelený od skupiny, kým sa neprijmú ďalšie nevyhnutné opatrenia, 

c) Pracovníci KC alebo terénni sociálny pracovníci zabezpečia zoznam funkčných 

kontaktov na rodinu alebo príbuzných detí alebo iný funkčný kontakt, aby boli 

zastihnuteľní v prípade potreby, 

d) Výnimku z nosenia rúšok majú deti v predškolskom klube, ak sa jedná o ustálenú 

skupinu. Všetky ostatné skupiny a klienti jednotlivci majú povinnosť nosiť rúško, 

respirátor alebo inú ochranu tváre v interiéri, podľa platných pravidiel stanovených 

v Covid automate 

e) Výkon KC sa riadi podľa platného Covid automatu, ktorý je aktualizovaný 

v týždenných intervaloch, na stránke  https://korona.gov.sk/ v obmedzenom režime, 

f) Pri zaradení mesta Sabinov do čiernej farby na Covid automate, činnosť KC sa 

vykonáva individuálnou formou a to v miestnosti na prízemí v počte jedného klienta 

a jedného pracovníka komunitného alebo terenného alebo v miestnej rómskej 

komunite, po ukončení poskytnutia sociálnej služby, je nutné miestnosť 

vydezinfikovať – písacie potreby a zároveň vyvetrať miestnosť cca 10 minút,  

g) Pri zaradení mesta Sabinov do čiernej farby na Covid automate sa skupinové aktivity v 

KC nevykonávajú z dôvodu ochrany a zdravia pred šírením koronavírusu, 

h) Pri zaradení mesta Sabinov do bordovej farby na Covid automate činnosť KC sa 

vykonáva  individuálnou formou a to v miestnosti na prízemí v počte jedného klienta 

a jedného pracovníka – komunitného alebo terenného, po ukončení poskytnutia 

sociálnej služby, je potrebné vydezinfikovať pomôcky, dostatočne vyvetrať miestnosť 

cca 10 minút, 

i) Pri zaradení mesta Sabinov do bordovej farby na Covid automate činnosť KC sa 

vykonáva skupinovou formou ako je uvedené v Covid automate, ak to situácia 

dovoľuje viac vykonávať skupinové aktivity preventívneho charakteru, komunitnú 

rehabilitáciu v miestnej rómskej komunite – individiduálnou formou ak to nie je 

možne tak v priestoroch KC s maximálnym počtom účastníkov skupinovej aktivity 6, 

v počte je zahrnutý aj pracovník KC, používa sa menný zoznam účastníkov skupinovej 

aktivity, aktivita trvá maximálne 30 minút, 

j) Pri zaradení mesta Sabinov do červenej farby na Covid automate činnosť KC sa 

vykonáva skupinovou formou ako je uvedené v Covid automate, t.j. maximálny počet 

účastníkov skupinovej aktivity je 10, v počte je zahrnutý aj pracovník KC, aktivita trvá 

maximálne 60 minút, používa sa menný zoznam účastníkov skupinovej aktivity, 

k) Pri príchode klienta pri požiadaní o sociálnu službu individuálnu alebo skupinovú sa 

zabezpečuje meranie telesnej teploty klienta bezdotykovým teplomerom, v prípade 

zvýšenej teploty meranie vykonať odstupom 5 minút ešte 2 krát. Ak sa zvýšená teplota 

potvrdí klientovi sa podávajú základné informácie a zároveň sa nemôže zúčastniť 

skupinovej aktivity. Komunitní pracovníci alebo terénni sociálni pracovníci informujú 

https://korona.gov.sk/


rodinných príbuzných, že klient ide sám domov alebo je umiestnený v izolačnej 

miestnosti, kým nepríde po neho poverený zástupca rodiny, 

l) Pred skupinovou aktivitou sa vykonáva dostatočná hygiena rúk hlavne u detí pod 

dohľadom komunitných pracovníkov, umývanie rúk s mydlom pod tečúcou vodou cca 

1 minútu a následne sú ruky vydenzifikované dezinfekčným prostriedkom na to 

určeným, 

m) V KC je potrebné pravidelné vetranie a dezinfekcia priestorov, kľučiek zábradlia, 

stolov, stoličiek, potrebných pomôcok .    

 

6. Personálne zabezpečenie v rámci krízovej situácie 

Činnosť komunitného centra je zabezpečovaná pracovníkmi: 

a) Odborný pracovník – garant  

b) Odborný pracovník 

c) Asistent odborného pracovníka 

d) Terénni sociálni pracovníci 

e) Terénni pracovníci 

f) Upratovačka 

Činnosť komunitného centra sa zabezpečuje s pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa na 

základe otváracích hodín. Časť pracovnej doby poskytujú pracovníci komunitného centra 

sociálne služby v teréne – miestnej rómskej komunite. Poskytovanie sociálnej služby je 

v súlade so štandardami komunitných centier a podľa aktuálnych všeobecných zásad 

a platných usmernení v danom období na určený región.  

  

7. Zoznam  a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty  

 

Meno  Telefón E - mail Podpis           

Ing. Repaský Michal  

primátor mesta  0905 807 577 michal.reapsky@sabinov.sk  

JUDr.  Judičák Martin.  

prednosta MsÚ 0905 197 285 martin.judicak@sabinov.sk  

Mgr. Harčaríková Gabriela, 

vedúca odd. sociálnych služieb 0917 620 019 gabriela.harcarikova@sabinov.sk  

Mgr. Salanciová Natália, 

odborný pracovník – garant KC 0948 454 996 komcentrumsabinov@gmail.com  

 

Kontaktná osoba na odpovedanie otázok: Mgr. Salanciová Natália – odborný pracovník –    

                                                                                garant KC, 

                                                                              



Dohodnutá forma komunikácie (informovanosti zamestnancov/rodinných príslušníkov): 

telefonická, emailová – s dôrazom na zníženie paniky 

 

Kontakty, RÚVZ, lekári 

 

Meno / názov Telefón / E-mail 

MUDr.  Gašperíková Gabriela 

MUDr.  Kuchárová Mária 

MUDr. Mihalov Pavol 

MUDr. Húska Jaroslav 

MUDr. Roják Ľubomír 

MUDr. Hrbatý Patrik 

Poliklinika Sabinov – očkovacie 

centrum, MOM 

051/452 06 19 

051/452 12 57 

 

051/77 397 36 

051/452 49 83 

051/452 49 56 

051/452 12 57 

RÚVZ  051/758 03 10; 051/772 39 51; 

0911 908 823 

Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

0917 222 682 

novykoronavirus@uvzsr.sk 

 

Národné referenčné centrum 

zdravotníckych  informácii 

0800 221 234 
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