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    Horný Harbok, n.o. 
Radvaň nad Laborcom 78,79, 067 01  Radvaň nad Laborcom 

 

 
Príkazný list riaditeľa ZpS  č. 1/2020 

k opatreniam na zamedzenie šírenia infekčnej choroby ktorú spôsobuje 

 nový koronavírus (SARS-CoV-2). 
 

     V súlade s verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, č. 

OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na 

predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenie podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
 

nariaďujem 
 

nasledovné opatrenia: 
 

- dodržiavať zákaz návštev v ZpS platný od 29.2.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: všetci zamestnanci 

- zabrániť donáške doma pripravovaných jedál, potravín a iného tovaru do ZpS 

Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: všetci zamestnanci 

- v súvislosti s obmedzeniami zabezpečiť oznam na vstup do zariadenia a webovú stránku zariadenia 

Termín: podľa potreby 

Zodpovedný: Mgr. Stanovčáková 

- poučiť klientov o potrebe dodržiavania prijatých preventívnych opatrení na zamedzenie šíreniu 

infekcie, potrebe dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi osobami (doporučená 2 m), používať 

ochranné rúško alebo tkaninu na ústa a nos 

Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: Mgr. Stanovčáková 

 

- v súvislosti s obmedzeniami zabezpečiť v maximálnej možnej miere informovanie rodinných 

príslušníkov ohľadom zdravotného stavu a potrieb ich príbuzných, ktorí sú klientmi ZpS, 

prostredníctvom informačných a komunikačných zariadení 

Termín: podľa potreby 

Zodpovedný: Zdravotrná sestra, sociálni pracovníci 

- v prípade podozrenia na ochorenie dôsledne dodržiavať karanténu zamestnancov a klientov 

a dodržiavať odporúčaný postup MZ SR 

Termín: od 9.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: všetci zamestnanci 

- pre prípad nedostatku zamestnancov osloviť možných dobrovoľníkov prostredníctvom informačných 
a komunikačných sieti, pripraviť zmluvy o dobrovoľníckej činnosti so zadefinovaním presného 

rozsahu vykonávaných prác 

Termín: od 18.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: Mgr. Bezeková 

- na viditeľných miestach umiestniť informácie s postupom pre obmedzenie  a zabránenie šíreniu 

chorôb predovšetkým koronavírusu COVID-19 

Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: Mgr.. Stanovčáková 

- bezodkladne nahlasovať potvrdené nálezy koronavírusových ochorení zamestnancov a klientov ZpS 

riaditeľovi 
Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: všetci zamestnanci 

- v zvýšenej miere zabezpečiť dezinfekciu priestorov zariadenia 

Termín: od 9.3.2020 až do odvolania 
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Zodpovedný: riaditeľ 

 

- dôsledne dodržiavať v súkromí, aj na pracovisku, zvýšený hygienicko-epidemiologický režim podľa 

odporúčaní orgánov verejnej správy, na pracovisku používať ochranné rúško 

Termín: od 9.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: všetci zamestnanci 

- obmedziť vzájomné návštevy a pracovné rokovania zamestnancov v ZpS na nevyhnutné, pracovné 

záležitosti riešiť prednostne telefonicky, pri spoločnom stravovaní v jedálni dodržiavať zásadu 

bezpečnej vzdialenosti tak, aby pri jednom stole bol jeden stravník 

Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: Mgr. Stanovčáková 

- zabezpečiť zákaz pohybu klientov ZpS mimo priestorov zariadenia (zákaz pohybu sa nevzťahuje na 

areál zariadenia) 

Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: všetci zamestnanci 

- neorganizovať spoločenské podujatia, dočasne pozastaviť skupinové aktivity 
Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: Mgr. Stanovčáková 

- poskytovať stravu klientom v jedálni je možné za dodržania zásady bezpečnej vzdialenosti tak, aby 

pri jednom stole bol iba jeden stravník 

Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: zdravotná sestra, opatrovateľky 

- denne merať teplotu klientom ZpS bezkontaktným teplomerom, v prípade zvýšenej teploty prijať 

základné preventívne opatrenia šírenia nákazy 

Termín: od 17.3.2020 až do odvolania 

Zodpovedný: Mgr. Valaliková 

- preukázateľne oboznámiť s týmto príkazným listom zamestnancov v riadiacej pôsobnosti 

Termín: bezodkladne 

Zodpovedný: vedúci zamestnanci  

     Nesplnenie povinnosti vyplývajúcich z tohto príkazného listu sa považuje za závažné porušenie 

pracovnej disciplíny.  

 

V Radvani nad Laborcom dňa 17.3.2020                                                 

 

 

 

Mgr. Lenka Bezeková 

                                                                                                                     riaditeľ   

 

 

 

Prevzal: 

Mgr. Stanovčáková  ...........................................       

Mgr. Valaliková    ..............................................         
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