KRÍZOVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
v čase výskytu ochorenia COVID-19
pre objekt

Nocľaháreň, Coburgova č. 27, Trnava
a pre objekt

Karanténne stredisko, Strelecká 1, Trnava
Prevádzkovateľom Nocľahárne, Coburgova č. 27 Trnava (ďalej len „Nocľaháreň“) je :
Názov:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:

Stredisko sociálnej starostlivosti
JUDr. Vlastimil Očenáš
Vl. Clementisa č. 51, 917 01 Trnava
príspevková organizácia mesta Trnava
17639760

(ďalej len „SSS“)

na základe ustanovenia čl. 3 písm. d) a písm. i) Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej
starostlivosti schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 15/1993
v znení neskorších doplnkov.
- Na základe príkazu č. 12568/2020-M_OKMB z dňa 22.04.2020, Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, je SSS určené ako subjekt hospodárskej
mobilizácie.
- SSS ako prevádzkovateľ nocľahárne vydáva tento plán riešenia krízovej situácie pri výskyte
ochorenia COVID-19 u klientov nocľahárne.
- V prípade výskytu ochorenia COVID-19 bude pracovník SSS o vzniknutej situácii informovať
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, ošetrujúceho lekára klienta, krízový štáb
mesta Trnava a následne pracovník SSS (člen poriadkovej služby) zabezpečí v spolupráci s
pracovníkmi SSS karanténu konkrétnych klientov a zamestnancov s dôrazom, že SSS je
subjekt hospodárskej mobilizácie.

Opatrenia pri ochorení klientov nocľahárne
- Klienti s podozrením na ochorenie COVID-19 budú umiestnení v obytných bunkách
určených na dočasnú karanténu, aby nedošlo k rozšíreniu ochorenia na ostatných klientov
zariadenia, ako aj pracovníkov SSS.
- V prípade potvrdenia ochorenia klienta na COVID-19, SSS zabezpečí premiestnenie tohto
klienta do karanténneho strediska zriadeného krízovým štábom mesta Trnava, ktorý sa
nachádza na ulici Strelecká 1 v Trnave.
- Po premiestnení klienta do karanténneho strediska bude zabezpečená dezinfekcia
obytných buniek nocľahárne, ktoré sú určené na dočasnú karanténu.
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Priestory na oddych a odpočinok pre pracovníkov a klientov v karanténe
- Zamestnanci budú mať v karanténnom stredisku vyčlenené samostatné obytné miestnosti
slúžiace na oddych a prespávanie a sociálne zariadenia (wc, sprcha, umývadlo).
- Vybavenie obytných miestností určených pre odpočinok a spánok bude zabezpečený
v potrebnom rozsahu: lôžka, odkladacie priestory, priestory na uloženie osobných vecí,
hygienických potrieb, ochranných prostriedkov a pod.

Zabezpečenie stravy
- Zabezpečenie stravy pre klientov karanténneho strediska bude zabezpečené formou
donášky stravy 3 krát denne (raňajky, obed a večera).

Práčovňa
- Pranie, dezinfekcia a výmena posteľnej bielizne a osobného šatstva klientov bude
zabezpečené prostredníctvom určenej práčovne.

Zaistenie komunikácie
- Pracovníci karanténneho strediska zabezpečia v objekte kontakt telefonický a elektronický
(emailom) s pracovníkmi krízového štábu, ošetrujúcim lekárom a Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Trnave.

Zásobovanie
- Pracovníci karanténneho strediska zabezpečia podľa potreby zásobovanie objektu
v požadovanom rozsahu a množstve hygienickými, dezinfekčnými a osobnými ochrannými
prostriedkami.

Sprísnený hygienický režim
- V karanténnom stredisku bude pretrvávať sprísnený hygienicko-epidemiologický režim
(používanie rúšok, rukavíc, ochranných štítov na tvár a jednorazových ochranných odevov)
a bude sa vykonávať dezinfekcia priestorov objektu podľa potreby.

Manažment nevyhnutných úkonov pri činnosti v karanténnom stredisku
- Pracovníci karanténneho strediska budú dohliadať na denný chod zariadenia, na základe
požiadaviek prevádzkovateľa (doplnenie čistiacich prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov,
liekov, zabezpečenie prevádzkových opráv základného zariadenia a vybavenia objektu atď.).
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Manipulácia s odpadom
- Všetko odpad, ktorý bude vyprodukovaný klientami a zamestnancami, bude uložený na
mieste na to určenom, do plastových vriec na odpad, s následným zabezpečením
bezpečného odvozu a likvidácie. Vrecia musia byť maximálne do objemu 1 m³ s hrúbkou
vreca minimálne 0,1 mm.
- Odpad bude zatriedený do kategórie nebezpečného odpadu a bude sa s ním narábať
v súlade s platnou legislatívou.

V Trnave, dňa: 29.04.2020
Vypracoval:

Mgr. Ján Hábel

3

