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PANDEMICKÝ PLÁN 
upravujúci podmienky pre CŠPP Trenčín 

 
Vzhľadom na podmienky v našom zariadení sa niektoré odporúčania upravujú nasledovne: 
 
Činnosti v našom zariadení sa riadia podľa „Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia 

vydaného MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/21“ („Usmernenie k organizácii a podmienkam prevádzky 

zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre školský rok 2020/2021) a jeho prevádzka sa bude riadiť 
podľa „Pandemického semaforu“ vydaného MŠVVaŠ .   
 

Zásadné pravidlá: 
 

 Dodržiavanie zásady R.O.R – ruky, odstup, rúško/ochranný štít.

 Pri podozrení na ochorenie dieťaťa, klienta, zamestnanca prvý kontakt s lekármi LEN telefonicky. 

CŠPP nekontaktuje RÚVZ. Pediatra, všeobecného lekára kontaktuje v prípade podozrenia na 

ochorenie dieťaťa/klienta rodič, zákonný zástupca. V prípade podozrenia na ochorenie 

pracovníka CŠPP, kontaktuje všeobecného lekára priamo pracovník. 

 Používanie ochranných pomôcok (rúšok/štítov) odborných zamestnancov je povinné a riadi sa 
odporúčaniami ÚVZ SR.

 Používanie  ochranných  pomôcok  (rúšok/štítov)  detí  v ambulantnej  starostlivosti je povinnéa 
riadi sa odporúčaniami ÚVZ SR.

 Zriadenie karanténnej miestnosti v zariadení. Miestnosť je za bežných okolností používaná na 
diagnostickú a intervenčnú činnosť . V prípade potreby je možné ju transformovať na izolačnú 
miestnosť oddelenú od zvyšku priestorov CŠPP . Informácie o jej použití poskytne zodpovedná 
osoba.  

 

Prevádzkové pokyny pre CŠPP: 

 

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave. Po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zamestnanec predloží čestné prehlásenie, že 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie.

 Pri vstupe dieťaťa/klienta do CŠPP je rodič/zákonný zástupca dieťaťa povinný vypísať a podpísať 

čestné prehlásenie o aktuálnom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze. Čestné 

prehlásenie je zákonný zástupca povinný podpísať pri každej návšteve.

 Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky objednaným klientom a sprevádzajúcej 

osobe – najčastejšie zákonný zástupca – podľa vopred dohodnutého a odsúhlaseného 

harmonogramu zariadenia. 

 Vstup do budovy je umožnený osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, 
šál, šatka).

 CŠPP si vyhradzuje právo na náhodné meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom 

klientovi a zákonnému zástupcovi (v prípade namerania zvýšenej telesnej 

teploty nad 37,2˚C nebude klientovi ani zákonnému zástupcovi (ďalej ZS) povolený vstup do 

budovy, a teda ani poskytnutá odborná starostlivosť).

 Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe.

 Klienta si preberá odborný zamestnanec, ku ktorému je objednaný. Sprevádzajúca osoba/rodič 

môže zostať v čakárni v prípade, že počet osôb neprekročí odporúčaný počet - maximálne 1 

osoba v čakárni (resp. viac osôb zo spoločnej domácnosti).

 Po odchode je zamestnanec povinný priestor vydezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami báze 

alkoholu/chlóru o príslušnej koncentrácii. Ďalší klient smie vstúpiť do miestnosti až po vykonaní 

všetkých dezinfekčných opatrení a intenzívnom vetraní (najskôr o 15 minút).
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Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a prevencie proti šíreniu COVID - 19 pre CŠPP: 
 

 Zamestnávateľ zabezpečí rúška pre zamestnancov, štíty, dezinfekčné prostriedky (umiestnené pri 
vstupe). 

 V celom objekte až do odvolania je zakázané používať uteráky – zamestnávateľ zabezpečí 
jednorazové utierky, týka sa aj detí v predškolskom zariadení.

 Zamestnávateľ zabezpečí pravidelné upratovanie a dezinfikovanie všetkých priestorov podľa 
odporučení.

 Zamestnanci sú povinní využívať dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu/chlóru na dezinfekciu 
miestností.

 Zamestnávateľ zabezpečí nádobu s dezinfekčným prostriedkom pre okamžitú dezinfekciu počas 
dňa pri vstupe a na chodbe pred miestnosťami.

 Všetky vstupy do zariadenia sú označené symbolom rúška.

 Po odchode klienta je odborný zamestnanec povinný vydezinfikovať všetky pomôcky, všetky 

povrchy a kľučky s na to určeným dezinfekčným prostriedkom a miestnosť vyvetrať.
 

Pri podozrení na ochorenie 
 
• Ak dieťa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je 
nutné umiestniť ho do samostatnej „izolačnej miestnosti“. Zodpovedný zamestnanec kontaktuje 
zákonných zástupcov(sprevádzajúcu osobu), ktorá bezodkladne zabezpečí jeho odchod z priestorov 
CŠPP.  
• Ak sa u zamestnanca centra objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, 
bezodkladne o tom informuje riaditeľa centra a opustí centrum v najkratšom možnom čase s 
použitím rúška.  
• V prípade podozrivého dieťaťa , sprevádzajúcej osoby,  alebo zamestnanca sa riadi centrum 
usmerneniami viď  „Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia vydaného MŠVVaŠ SR pre školský 
rok 2020/21“ („Usmernenie k organizácii a podmienkam prevádzky zariadení výchovného 
poradenstva a prevencie pre školský rok 2020/2021) 

 
 
V Trenčíne  31.8.2020                 
 PhDr. Ľubomíra Dunčáková  
                                                                                                             Vedúca CŠPP Trenčín  
 
 
 
 Mgr. Alena Gašparovičová  
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