KRÍZOVÝ PLÁN V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID – 19
Názov poskytovateľa sociálnych služieb:
DOM, n.o., Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica
Preventívne opatrenia v zariadení:
o nariadenie denného sledovania príznakov typických pre ochorenie Covid-19
(náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka)
o zvýšená dezinfekcia povrchov podľa odporúčaní ÚVZ SR
o minimalizovanie sociálnych kontaktov u klientov zariadenia v rámci spoločenských,
kultúrnych a hromadných podujatí
o zákaz návštev v zariadení podporovaného bývania
1. Príprava na zaistenie prevádzky na obdobie 14 dní v prípade zistenia infekcie v ZPB
(minimálny nutný počet zamestnancov podľa odhadu 1 pracovník)
Ing. Mgr. Juraj Barbuščák zotrvá, v prípade potvrdenia infekcie Covid-19 u obyvateľov ZPB
DOM, v zariadení v krízovej službe 24/7 po dobu 14 dní.
Zariadenie podporovaného Minimálne počty
bývania Kuzmányho 11,
zamestnancov, bez ktorých nie
je možné prevádzku zabezpečiť
Banská Bystrica
1
Zamestnanci

Dobrovoľníci
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Mená zamestnancov, ktorí
budú zabezpečovať
podporu a starostlivosť
Juraj Barbuščák
Martin Zapriháč
Martin Špinder
Marta Belková

2. Riešenie nariadenej karantényklientov
Celý byt bude určený len obyvateľom v karanténe.
3. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnanca v karanténe
Tretia (najmenšia) miestnosť v byte je upravená na oddych zamestnanca, ktorý pracuje s
klientmi v karanténe, môže tam oddychovať, spať a uložiť si súkromné veci.
4. Práca s klientmi a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény
− zaisťujú sa základné činnosti – pomoc a podpora pri zabezpečovaní hygieny, pri príprave
stravy, pri upratovaní, praní, pri voľnočasových aktivitách
− v byte poskytujeme dohodnutú podporu za prísnych hygienických opatrení podľa
odporúčaní UVZ SR
− všetci zamestnanci majú kontakt na koordinátora situácie, návštevy v objekte ZPB sú
zakázané
− pokiaľ sa byt uzavrie, dobrovoľníci pod koordináciou Juraja Barbuščáka zabezpečujú
nákupy potravín, liekov a potrieb bežnej hygieny
5. Pomôcky, vybavenie, hotovosť
Na čas v prípade karantény máme pripravené:
• dostatočný počet jednorazových rúšok
• lôžkoviny/deky
• dezinfekčné prostriedky, SAVO, mydlo, prášok na pranie
• hotovosť v pokladni na 14 dní prevádzky zariadenia

