
 
 

 

INFORMÁCIA O EPIDEMIOLOGICKOM ŠETRENÍ  

V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

A ZARIADENÍ PRE SENIOROV V PEZINKU 
 

- AKTUALIZÁCIA- 

 

17.04.2020 

 
Z celkového počtu 65 zamestnancov bolo pozitívne testovaných 19 pracovníkov. Po konzultácii 

s nadriadeným orgánom sa situácia v DSS Pezinok prehodnotila tak, že COVID-19  pozitívnemu personálu sa 

rozhodnutiami RÚVZ Bratislava nariadila izolácia v domácom prostredí (až do doby preukázania 2 negatívnych 

vzoriek); z epidemiologického hľadiska takýto postup považujeme voči negatívnym klientom zariadenia 

(hľadiska rizika ich nákazy) za menej rizikový. COVID-19 negatívny personál zostáva pracovať v zariadení, 

pričom riadenie pracovného procesu v DSS je v kompetencii vedenia tohto zariadenia a jeho zriaďovateľa. 

 

Z  93 klientov tohto zariadenia je 61 pozitívne otestovaných na COVID-19. V zdravotníckych 

zariadeniach UNB Bratislava bolo doposiaľ hospitalizovaných k 17.04.2020 27 klientov z tohto zariadenia. 

 

 

14.04.2020 

 

 K dnešnému dňu (14.04.2020) evidujeme 51 klientov a 5 zamestnancov pozitívne otestovaných na 

nový koronavírus, nakoľko sme zaznamenali ďalších 8 pozitívne otestovaných klientov. Možno skonštatovať, že 

dnešnému dňu budú otestovaní všetci klienti aj zamestnanci Domova sociálnych služieb a zariadenia pre 

seniorov v Pezinku. Tiež bola otestovaná i všeobecná lekárka, ktorá ošetrovala klientov tohto zariadenia, s 

negatívnym výsledkom. Klienti zariadenia sú pod priebežným lekárskym dohľadom zabezpečeným lekármi 

UNB Bratislava. 

  

12.04.2020 

 

 Dňa 12.04.2020 boli otestovaní na prítomnosť nového koronavírusu 78 klientov a 25 príslušníkov 

personálu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku. Na základe 

zaslaných laboratórnych výsledkov z NRC pre chrípku na ÚVZ SR zo dňa13.04.2020 možno konštatovať, že: 

 5 zamestnancov a 42 klientov je pozitívnych na COVID-19, 

 pričom ale ďalších 36 zamestnancov a 9 klientov má byť v najbližšom čase otestovaných, nakoľko z 

kapacitných dôvodov i dôvodov neprítomnosti na pracovisku nebolo možné ich všetkých otestovať včera 

(12.04.2020), 

 7 klientov (z toho 6 žien a 1 muž) zo spomínaného zariadenia je v súčasnosti hospitalizovaných na KIGM 

UNB Bratislava  

 

 Na základe uvedenej situácie boli vo vzájomnej spolupráci a konzultáciách medzi riaditeľkou 

zariadenia, RÚVZ Bratislava hlavné mesto, primátorom mesta Pezinok a Bratislavským samosprávnym krajom 

prijaté nasledovné krízové a  protiepidemické opatrenia: 

 

 po dohode s primátorom mesta Pezinok sa zabezpečilo policajné odizolovanie zariadenia od okolia 

(opáskovanie, policajný dohľad); 

 zabezpečila sa plná priestorová separácia a vzájomná izolácia negatívnych a pozitívnych klientov zariadenia 

v ich (jednolôžkových) ubytovacích izbách (disponujúcich vlastným zázemím pre osobnú hygienu; 

 zabezpečilo sa, resp. pokračuje sa v epidemiologickom vyšetrovaní personálu zariadenia a zápisničné 

nariadenie príslušných protiepidemických opatrení u osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s COVID-19 

pozitívnymi klientmi;  

 zabezpečil sa zvýšený hygienický režim zariadenia, ktorý sa riadi jeho vnútorným krízovým plánom 

vypracovaných pre podobné udalosti; 

 zabezpečilo sa doplnenie potrebných OOPP pre ošetrujúci personál zariadenia; 



 zabezpečilo sa vyčlenenie personálu zariadenia, ktorý bude mať na starosti COVID-19 pozitívnych 

pacientov, vrátane ich rozčlenenia do smien;  

 v rámci objektu zariadenia sa zabezpečilo segregované ubytovanie a priestory pre oddych a stravovanie 

personálu COVID-19 negatívneho i pozitívneho; 

 v spolupráci s KIGM UNB sa na dnes (13.04.2020) odsúhlasilo a zabezpečilo výjazdové lekárske klinické 

vyšetrenie klientov zariadenia za účelom ich ďalšieho vyselektovania v zmysle možnosti sledovania 

zdravotného stavu v spolupráci so všeobecným lekárom, možnosti ich liečby v rámci zariadenia alebo 

potreby prevozu na hospitalizáciu z hľadiska potreby ich hospitalizácie; 

 zabezpečilo sa testovanie zvyšného personálu na prítomnosť nového koronavírusu. 
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