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Krízový plán neziskovej organizácie KRIŽOVATKY, n. o. 

(aktualizovaný 13. 11. 2020) 

 

 

Tento krízový plán obsahuje pokyny a usmernenia pre zariadenia sociálnych služieb 

v gescii neziskovej organizácie KRIŽOVATKY, n. o., a to zariadenia núdzového bývania 

Azylový dom Emauzy v Holíči a útulku Azylové centrum Betánia v Malackách. 

 

 

I. 

Vytvorenie interného krízového štábu 

 

Obe zariadenia v správe neziskovej organizácie zriadia interný krízový štáb – pre každý 

dom osve. Členovia interných krízových štábov sa stretávajú raz týždenne, prípadne podľa 

vývoja pandemickej situácie. Úlohou štábov je vyhodnocovať aktuálnu situáciu 

v zariadeniach ohľadom COVID – 19. Členmi týchto štábov sú: 

Azylový dom Emauzy (Holíč): 

- Mgr. Hana Šafránková 

- Anna Lišková 

- PhDr. Michal Sedláček, PhD. 

Azylové centrum Betánia (Malacky): 

- PhDr. Katarína Baťková 

- Mgr. Milada Dubináková 

- Mgr. Lenka Sedláčková 

Vedenie neziskovej organizácie dôsledne dbá, aby – i v prípade ochorenia 

zamestnancov na COVID – 19 – bola zabezpečená neustála prevádzka oboch zariadení. 

 

 

II. 

Hygienické opatrenia a dezinfekčný plán 

 

Zamestnanci i klienti oboch zariadení sú povinní v plnej miere dodržiavať zvýšené 

hygienické opatrenia v zmysle platných nariadení RÚVZ a iných kompetentných orgánov 

(MZ SR, MPSVaR SR a pod.) – pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, nosenie rúška, 

respirátoru, nezdržiavanie sa v skupine s inými osobami, pravidelné meranie telesnej teploty 

a pod. 

Zároveň sú zamestnanci i klienti povinní vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie 

hygienických opatrení i v priestoroch oboch zariadení – pravidelne umývať, čistiť 

a dezinfikovať kancelárie, spoločné priestory, toalety a hygienické zariadenia a tiež jednotlivé 

izby klientov. 
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III. 

Prostriedky k realizácii hygienických opatrení 

 

Prostriedky k realizácii hygienických opatrení organizácia zabezpečuje vo vlastnej réžii, 

z darov sponzorov, predovšetkým však zo strany štátnej správy (MPSVaR) alebo 

samosprávnych orgánov (príslušné VÚC a mestské úrady podľa sídla zariadenia).  

 

 

IV. 

Komunikácia 

 

Komunikácia v rámci organizácie a zariadení. Zamestnanci organizácie sú 

pravidelne informovaní o aktuálnom pandemickom stave v jednotlivých zariadeniach, a to čo 

najrýchlejšie a najefektívnejšie. 

Komunikácia smerom ku klientom. Klienti oboch zariadení sú pravidelne 

informovaní o aktuálnom pandemickom stave v jednotlivých zariadeniach, a to v primeranom 

rozsahu. 

Komunikácia smerom k verejnej moci. Obe zariadenia udržiavajú stabilnú 

komunikáciu s predstaviteľmi kompetentných orgánov (RÚVZ, mestská i krajská 

samospráva, príslušné ministerstvá), rešpektujú ich pokyny a usmernenia a riadia sa 

aktuálnymi právnymi predpismi. 

 

 

V. 

Karanténa, vychádzanie a zákaz návštev 

 

Obe zariadenia majú vyčlenenú samostatnú izbu v prípade, ak by sa ukázalo, že sa 

v nich nachádzajú klienti s podozrením na ochorenie COVID – 19. Do týchto izieb budú 

presunutí ihneď po vzniku takejto situácie. Izby sú prispôsobené tak, aby chorí neprichádzali 

do styku so zdravými klientmi. 

V prípade, ak je to možné, je klient presunutý do karantény v správe štátu alebo 

samosprávy. 

Klienti vychádzajú zo zariadenia len v nevyhnutných prípadoch (návšteva lekára, nákup 

potrebných vecí) a riadia sa platnými usmerneniami RÚVZ. 

V oboch zariadeniach platí pre zamestnancov i klientov až do odvolania absolútny 

zákaz návštev rodinných príslušníkov klientov či iných osôb žijúcich mimo zariadenia, 

s výnimkami danými právnymi predpismi (zamestnanci ÚPSVaR, príslušníci PZ SR, kňaz 

vysluhujúci sviatosť pomazania chorých a pod.). 
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VI. 

Testovanie 

 

Testovanie klientov i zamestnancov sa bude realizovať pomocou antigénových testov 

dodaných z VÚC. Frekvencia je stanovená aktuálnymi predpismi zo strany kompetentných 

orgánov, predovšetkým MPSVaR. V súčasnej situácii (k 12. 11. 2020) to predstavuje 

povinnosť testovať klientov podľa potreby, resp. vývoja pandemickej situácie v SR, 

a testovanie zamestnancov zariadení minimálne raz mesačne. 

 

 

V Skalici, dňa 13. 11. 2020. 

 

 

 

Danica Sedláčková 

riaditeľka 


