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Plán reprofilizácie lôžok pri podozrení alebo  

potvrdení nákazy COVID-19  
 
 
Definícia:  Reprofilizácia lôžok je vyčlenenie lôžkovej kapacity pre prijímateľov sociálnej 
služby, u ktorých existuje podozrenie z nakazenia koronavírusom, alebo pre prijímateľov 
sociálnej služby, u ktorých bola potvrdená nákaza koronavírusom.  
 
Plán stanovuje postup reprofilizácie lôžok, miestností a obytných buniek v čase mimoriadnej  
situácie spôsobenej šírením nákazy spôsobenej koronavírusom. Reprofilizácia lôžok je 
chápaná ako nástroj na predchádzanie vzniku a šírenia koronavírusu, a to: 

- presným určením miestnosti a počtu lôžok pre domácu izoláciu. 
- presným určením miestností a lôžok pre karanténu. 
- postupom pri ďalšom vymedzovaní lôžok pre domácu izoláciu a karanténu v prípade  

nariadenie rozsiahlejšej izolácie prijímateľov sociálnej služby v zariadení. 
V domácej izolácii zostávajú prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú prejavy respiračného 
ochorenia, ale neboli ešte testovaní. Zdravotný personál sleduje ich stav. Pod domácou 
izoláciou myslíme analogicky izby prijímateľov sociálnej služby, v ktorých prijímatelia sociálnej 
služby bývajú za podmienky, že v izolácii môže byť len jedna osoba. Miestnosť je označená 
ako: Karanténna miestnosť  
1. Karanténne miestnosti určujeme tak, aby sme zabezpečili osobitný vstup pre zamestnancov 
a zabránili kontaktu zdravých s chorými. Pri karanténnych miestnostiach je vytvorená osobitná 
miestnosť pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú starostlivosť chorým s potvrdením ochorenia 
na COVID -19. Tento personál nesmie prísť do kontaktu so zamestnancami z pavilónov, kde 
sa nákaza nešíri, z uvedeného dôvodu miestnosť bude slúžiť aj na prezliekanie sa, šatne 
ostávajú uzatvorené. 
2. Karanténna miestnosť má vlastnú kúpeľňu a WC. V karanténnych miestnostiach sa 
vykonáva zvýšený zdravotný dozor, najmä meranie vitálnych funkcií vrátane použitia pulzného 
oxymetra. Starostlivosť sa konzultuje s lekármi a RÚVZ. 
3. Riaditeľka DD a DSS Senium v spolupráci s krízovým tímom určí počet prvých 
karanténnych miest tak, aby úprava prostredia a preubytovanie bolo čo najmenej 
problematické a v čo najkratšom čase. 
4. V prípade vzniku nového prípadu sa budú obsadzovať ďalšie karanténne miesta od čísla 1,  
2,3......smerom hore. V prípade rozsiahlejšej karantény rozhodne krízový tím o príprave  
ďalších miestností, respektíve o uzatvorení jednotlivých pavilónov podľa toho, ako sa bude 
nákaza ďalej rozširovať. 
5. Jedáleň je v takejto situácii uzatvorená, jedlá sa roznášajú bočnými vchodmi podľa toho, 
v ktorej budove je nákaza.  
6. DD a DSS sa rozdelí a jednotlivé budovy sa uzatvoria na pavilón A, B, C, D. Hlavný vchod 
sa bude využívať len pre pavilón B, pavilóny A, C, D využijú bočné vchody ako hlavné. 
 


