
Postup pri návrate z nemocnice v čase mimoriadnej udalosti 

v súvislosti s COVID-19  

 

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, by klienti zariadení 

nemali absolvovať žiadne zdravotné výkony a ošetrenia mimo priestorov zariadenia sociálnych 

služieb, ktoré strpia odklad. Pokiaľ ide o neodkladné výkony, tieto je potrebné zabezpečiť  

v súčinnosti so zdravotníckym zariadením kde majú byť realizované, vrátanie zabezpečenia 

prevozu/sprievodu do/zo zdravotníckeho zariadenia pri dodržaní všetkých hygienických a 

bezpečnostných opatrení. Pokiaľ ide o výkony, ktoré znesú odklad, alebo ktoré je možné  

po vyhodnotení a konzultácií s ošetrujúcim lekárom, vykonať aj ošetrovateľským personálom  

v zariadení (napr. preväz rany), nie je potrebné navštevovať zdravotnícke zariadenie.  

Z uvedeného ak predsa len nastane situácia, že klient bude hospitalizovaný alebo ošetrený  

v zdravotníckom zariadení, je potrebné nasledovné:  

 

1. Zamestnanci pri každom návrate klienta z nemocnice, vrátane 

jednodňovej dialýzy, ošetrenia na urgente alebo poskytnutia 

chemoterapie umiestniť takéhoto klienta prednostne do izolačnej 

miestnosti alebo ak to nie je možné, tak na jeho izbe za prísnych opatrení: 
  

- Pri nariadenej karanténe sa v starostlivosti o klienta bude postupovať  

v prísnej izolácii tak, ako v prípade bežnej respiračnej infekcii  

- Izba sa označí nápisom KARANTÉNA vstup len povoleným osobám,  

v záujme bezpečnosti o ostatných sa izba uzamyká  

- Do izby vstupuje personál len na poskytnutie základných sebaobslužných 

úkonoch (hygiena, poskytnutie stravy, poskytnutie liečby, kontrola 

merania vitálnych funkcií) v obmedzenom počte (max. 2 kvôli 

polohovaniu, inak len 1)  

- Pri vstupe do izby má zamestnanec na sebe ochranné pomôcky (min. 

rúško, rukavice a plášť), postup používania, nasadenia a odstránenia je  

v samostatnej prílohe). V prípade, že nemá na obuvi jednorazové návleky, 

obuv pri výstupe z izby očistí na dezinfekčnej rohožke, rohožka sa 

preplácha v dezinfekčnom roztoku vo výlevke (miestnosť na špinavú 

bielizeň) 

- Klientovi pri sebaobslužných úkonoch a ošetrovaní nasaďte rúško alebo 

aspoň vreckovku, materiál je považovaný za BIOodpad, likvidácia ako  

pri BIO, vrece na uskladnenie odpadu je v kúpeľni  



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

práčovne preto musia byť na to upozornení a za zvýšených ochranných 

postupov preberajú samostatne túto bielizeň do starostlivosti a nakladajú 

s ňou, ako s infekčnou (prednostne sa použije jednorazová posteľná 

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


