5. Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadení krízovej intervencie - nocľaháreň
Indikátory pre fázy pandemického semafora
v sociálnych službách – semafor prepína štatutár
alebo písomne poverená osoba štatutárom podľa
miery naplnenia indikátorov pre jednotlivé fázy/farby

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza

Štádium bez významného výskytu ochorenia Covid19

Splnené aspoň 2 indikátory z nasledovných:

Splnený je aspoň 1 indikátor
z nasledovných:

- Suspektná osoba
- zhoršená situácia v okrese podľa RÚVZ

- kontakt s potvrdenou osobou (vysoký čas
expozície viac ako 15 minút)

- kontakt s potvrdenou osobou (nízky čas
expozície do 15 min)

- potvrdenie ochorenia Covid-19 (klient,
zamestnanec, rodinný príslušník)

- návrat z rizikovej krajiny
P.č.

Názov opatrenia
Informovanie klientov nocľahárne o aktuálnej situácii
v súvislosti s Covid-19

1.

Informovanie

Bez obmedzenia, resp. s vnútorným predpisom
poskytovateľa
2.

Príjem klienta do nocľahárne

Podľa aktuálnej situácie, resp. s vnútorným
predpisom poskytovateľa
3.

Na všetky vstupy do zariadenia umiestniť
oznam o povinnosti dodržiavať hygienické
opatrenia

Na všetky vstupy do zariadenia umiestniť
oznam o povinnosti dodržiavať hygienické
opatrenia

Informovanie klientov nocľahárne o aktuálnej
situácii v súvislosti s Covid-19 Informovanie
ohľadom používania OOPP, dezinfekcie
Vstup do priestoru len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
Informovanie ohľadom dodržiavania
respiračnej etikety
Monitoring
cestovateľskej anamnézy Monitoring
kontaktov v priebehu dňa (kontakt s Covid-19
podozrivou, alebo potvrdenou osobou)

Informovanie klientov nocľahárne
o aktuálnej situácii v súvislosti s Covid-19
Informovanie ohľadom používania OOPP,
dezinfekcie
Informovanie
ohľadom dodržiavania respiračnej etikety
Monitoring cestovateľskej anamnézy

Vytvorenie koridoru pred vstupom do
zariadenia pre dodržanie 2 m rozostupu

Vytvorenie koridoru pred vstupom do
zariadenia pre dodržanie 2 m rozostupu

Sledovanie respiračných príznakov

Sledovanie respiračných príznakov

Pri podozrení (suspektný klient) zamestnanec
nocľahárne zabezpečí izoláciu klienta, resp. do
zariadenia sa neprijíma

Pri podozrení (suspektný klient)
zamestnanec nocľahárne zabezpečí izoláciu
klienta, resp. do zariadenia sa neprijíma

Meranie telesnej teploty pri vstupe do priestoru
nocľahárni zamestnancom ako aj klientom

Meranie telesnej teploty pri vstupe do
priestoru nocľahárni zamestnancom ako
aj klientom,

Monitoring telesnej teploty

Monitoring kontaktov v priebehu dňa
(kontakt s Covid-19 podozrivou, alebo
potvrdenou osobou)

Pri zaznamenaní teploty sa klient neprijíma

4.

Zabezpečovanie ochranných osobných
pomôcok

Vytváranie zásob OOPP

Dopĺňanie zásob OOP

Dopĺňanie zásob OOP

Zaškolenie personálu ohľadom správneho spôsobu
obliekania, vyzliekania a likvidácie OOP, aby

Tvárové rúško poskytovateľ SSKI vymení za
nové ak je poškodené alebo špinavé (rúško sa

Tvárové rúško poskytovateľ SSKI vymení za
nové ak je poškodené alebo špinavé (rúško
sa vyhadzuje do uzatvorenej označenej

nedošlo k prenosu nákazy a kontaminácii prostredia

vyhadzuje do uzatvorenej označenej nádoby)

nádoby)

Vypracovanie stratégie spolupráce so
samosprávou

Dodržiavanie pravidiel ohľadom správneho
spôsobu obliekania, vyzliekania a likvidácie
OOP, aby nedošlo k prenosu nákazy
a kontaminácii prostredia

Dodržiavanie pravidiel ohľadom správneho
spôsobu obliekania, vyzliekania a likvidácie
OOP, aby nedošlo k prenosu nákazy
a kontaminácii prostredia

Bežné vykonávanie dezinfekcie a hygieny, resp.
v súlade s interným predpisom zariadenia

5.

Hygiena

Zabezpečiť dostupnosť hygienických zariadení
pre klientov

Zabezpečiť dostupnosť hygienických
zariadení pre klientov

Vykonávať proces upratovania, prania,
žehlenia podľa hygienicko-epidemiologického
plánu

Vykonávať proces upratovania, prania,
žehlenia podľa hygienickoepidemiologického plánu + kontrola

Vykonávanie dezinfekcie všetkých dotykových
plôch s virucídnym prostriedkom

Vykonávanie dezinfekcie všetkých
dotykových plôch s virucídnym
prostriedkom + kontrola

Zabezpečiť pravidelné vetranie

Zabezpečiť pravidelné vetranie
Vytváranie zásob základných potravín
6.

Stravovanie

Opustenie nocľahárne bez obmedzenia, resp. v súlade
s vnútorným predpisom
7.

Zabezpečiť prístup k jedlu

Zabezpečiť prístup k jedlu

Jedlo je podávané v jednorazových nádobách
s jednorazovým príborom

Jedlo je podávané v jednorazových nádobách
s jednorazovým príborom

Možnosť poskytovania 24-hodinovej služby

Opustenie zariadenia za prísnych
protiepidemiologických opatrení tak, aby
nedošlo k ohrozeniu zdravia a života
občanov

Opustenie nocľahárne

Možnosť poskytovania 24-hodinovej služby

8.

9.

Testovanie klientov a zamestnancov nie je povinné

Testovanie klientov a zamestnancov len pri
uvedených indikátoroch

Zabezpečenie testovania klientov aj
zamestnancov sociálnych služieb krízovej
intervencie

Priestorové zabezpečenie poskytovania sociálnych
služieb krízovej intervencie bez obmedzenia, resp.
v súlade s vnútorným predpisom

Priestorové zabezpečenie podľa odporúčaného
postupu pre poskytovateľov SS KI
poskytujúcim ubytovanie v súvislosti so
šírením ochorenia COVID-19

Prísne dodržiavanie priestorového
zabezpečenia podľa odporúčaného postupu
pre poskytovateľov SS KI poskytujúcim
ubytovanie v súvislosti so šírením ochorenia
COVID-19

Testovanie

Priestorové zabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb krízovej intervencie

Vytvorenie koridoru pre lepšie udržanie rozostupu pri
vstupe do nocľahárne

Vytvorenie oddelených lôžok s pevnými
bariérami (skriňa, plachta)

V prípade nemožnosti zabezpečenia
opatrení v SS KI a veľkému riziku ohrozenia

Podľa vnútorného predpisu poskytovateľa

10.

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti

Umiestnenie postelí s rozostupom na 2 m od
seba

zdravia a života prijímateľov SS KI možnosť
pozastaviť poskytovanie SS KI.

V prípade limitov vzdialenostného pásma
zriaďovateľ zabezpečí spánok klientov na
opačných koncoch postele, aby sa počas
spánku predišlo neprípustnej blízkosti tvárí
ďalších klientov

Po dohode so samosprávou a priestorových
možností vytvorenie karanténneho
zariadenia pre časť „suspektnú“, ktorá čaká
na výsledok testovania

Zriaďovateľ zabezpečí možnosť zdravotnej
starostlivosti prostredníctvom telemedicíny –
telefonická konzultácia s videohovorom pri
akomkoľvek zdravotnom probléme v zariadení
SS KI

Zriaďovateľ zabezpečí možnosť zdravotnej
starostlivosti prostredníctvom telemedicíny –
telefonická konzultácia s videohovorom pri
akomkoľvek zdravotnom probléme
v zariadení SS KI

Možnosť poskytovania 24-hodinovej služby

Možnosť poskytovania 24-hodinovej služby

Po dohode so samosprávou možnosť
vytvorenia karanténneho zariadenia pre ľudí
bez domova s Covid-19 v priestoroch
nocľahárne/ alebo mimo nocľahárne

V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné priebežne informovať ľudí bez domova o vývoji epidemiologickej situácie. Dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia a zvýšenú hygienu a dodržiavať rozostup.
Rúško je potrebné nasadiť na tvár tak, aby zakrývalo ústa a nos a dbá sa na to, aby medzi rúškom a tvárou neboli medzery (drôtik zabezpečí fixovanie rúška na nos)
Pri vchode do zariadenia je potrebné aplikovať alkoholovú dezinfekciu. Odporúčame nepodávať si ruky a udržiavať dostatočný odstup. Upozorňovať klientov, že nemôžu spôsobovať konflikty (aerosol produkujúci
pri prejave kriku, rozčuľovania je mnohonásobne vyšší)

