PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
karanténneho centra
Žilina, Rosinská cesta 4
Článok I
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina je príspevková organizácia s
právnou subjektivitou, zriadená zriaďovacou listinou č. 02941/2019/OŠaŠ-3 zo dňa 28.1.2019
IČO: 00695106
DIČ: 2020678055
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Telefonický kontakt:
 vrátnica – 041/500 66 14
 riaditeľ školy – 0907 849 466
E-mail:
 skola@sportovaskolaza.sk
Článok II
Určenie zariadenia
Karanténne centrum je učené pre osoby, ktoré sú povinné podriadiť sa karanténe v zmysle aktuálnych
nariadení hlavného hygienika SR.
Všetky osoby ubytované v zariadení sú povinné dodržiavať zásady pre karanténne zariadenia ŽSK
vyčlenené na ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19.
Každá ubytovaná osoba je povinná si priniesť hygienické potreby, osušku, uterák, osobné veci,
potrebné lieky, zdravotné pomôcky podľa vlastnej potreby a oblečenie na 14 dní.
Ubytovaná osoba si nesmie priniesť rýchlovarnú kanvicu ani iné zariadenie produkujúce sálavé teplo.
Týmto poriadkom sú povinné sa riadiť všetky osoby ubytované v zariadení a osoby, ktoré zabezpečujú
chod zariadenia.
Článok III
Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
Karanténne centrum Žilina je v zmysle § 9 Vyh1. č. 259/2008 MZ SR napojené na prívod studenej
vody z verejného vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. a na prívod teplej úžitkovej
vody od centrálneho dodávateľa Žilinská teplárenská, a.s. Vykurovanie je zabezpečené centrálne od
dodávateľa Žilinská teplárenská, a.s.
Karanténne centrum zabezpečuje izoláciu občanov, ktorí majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, alebo
prišli do styku s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia a musia byť izolovaní od ostatných spoluobčanov
po dobu 14 dní. Užívatelia sú pri vstupe do karanténneho centra oboznámení s pravidlami, ktoré musia
počas karanténneho pobytu striktne dodržiavať.
Nočný kľud v karanténnom centre je určený od 22:00 do 6:00.
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Základné vybavenie izieb obsahuje:
- stále lôžko pre každého ubytovaného
- spoločný stôl v každej izbe
- stoličky pre každého ubytovaného
- skriňu pre každého ubytovaného
- vešiak
- nádoba na odpadky
Každé lôžko je vybavené :
- matracmi z neškodného materiálu a plachtou
- poduškou a obliečkou
- prikrývkou a obliečkou
Požiadavky na osobnú hygienu sú zabezpečené v zmysle § 11 Vyhl. 259/2008 MZ SR v
bunkovom systéme pre dve izby hygienickým kútom, ktorý obsahuje umývadlo, vaničku so
sprchou a WC.
Mikroklimatické podmienky sú zabezpečené v izbách a zariadeniach pre osobnú hygienu v
zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. 259/2008 Z. z., výmena vzduchu je zabezpečená mriežkami a
prirodzeným vetraním.
Každá bunka je vybavená dezinfekčnými prostriedkami (dezinfekčné mydlo, dezinfekčný
sprej/gél). Pri umývadle sú jednorazové utierky.
Článok IV
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov
Pre ochranu bezpečnosti a zdravia sa postupuje v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 o BOZP a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.. Užívatelia sú povinní samoobslužnými
činnosťami denne udržiavať vo svojich izbách poriadok a čistotu vrátane hygienických
zariadení.
Dôležité telefónne čísla
- Hasičský a záchranný zbor
- Záchranná služba
- Polícia
- Integrovaný záchranný systém

150
155
158
112

Článok V
Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou
Skladovanie posteľnej bielizne je zabezpečené v samostatných hygienicky nezávadných
miestnostiach pre čistú bielizeň a pre špinavú bielizeň. Pranie špinavej bielizne je zabezpečované
dodávateľsky zmluvnou firmou. Výmena posteľnej bielizne sa vykonáva 1 x za 14 dní, alebo podľa
potreby. Čistá posteľná bielizeň sa poskytuje užívateľovi uložením na lôžko v deň nástupu do
karanténneho centra. Po ukončení karantény použitú posteľnú bielizeň a uterák sústreďujú
2

poverené osoby centra do skladu špinavej bielizne. Za manipuláciu s bielizňou a skladové priestory
zodpovedá poverená osoba.
Článok VI
Upratovanie a dezinfekcia
Upratovanie a dezinfekcia spoločných priestorov je zabezpečená upratovačkami a upratovanie
izieb svojpomocne užívateľmi karanténneho centra.
Na každom poschodí je zriadená miestnosť na ukladanie pracovných pomôcok na upratovanie s
prívodom teplej, studenej vody a výlevkou, ktorá je určená len pre zamestnancov a obsluhujúci
personál (nie pre ubytovaných).
HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM
Predmet
Podlahy
Stoly, stoličky,
parapety,
vozíky

Druh a koncentrácia
dezinfekčného roztoku
Chloramín T

Chloramix DT

Expozícia
(min)

3%

2 tbl/2,5L

30 min.

2 x denne umyť pripraveným
pracovným roztokom a nechať
zaschnúť

30 min.

Denne vytrieť na mokro
pripraveným roztokom a nechať
zaschnúť

Chladničky

Chloramix DT

1 tbl/1L

30 min.

Kuchynské riady

Chloramix DT

2 tbl/10L

30 min.

Umývadlá

Chloramix DT

2 tbl/10L

10 min./Z

Steny, lakované
nátery, kľučky,
vodovodné batérie

Chloramix DT-

2 tbl/10l

30 min.

Koše na odpadky

Chloramix DT
Chloramín T

2 tbl/10L
2%

do zaschnutia

Záchody

Chloramix DT

2 tbl/10L

Zaliať
dezinfekčným
roztokom
a nechať pôsobiť
30 min.

Kefa na WC

ChloramixDT
ChloramínT

2 tbl/10L
2%

Ponoriť
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Poznámka

Po odmrazení mechanicky
očistiť a vytrieť dezinfekčným
roztokom 1 x týždenne
Po umytí ponoriť do
dezinfekčného roztoku a potom
opláchnuť, neutierať!
Denne umyť a vytrieť
dezinfekčným prostriedkom,
nechať pôsobiť uvedený čas,
opláchnuť
Týždenne naniesť na plochy,
neoplachovať, nechať zaschnúť
Po vyprázdnení mechanicky
očistiť a vymyť dezinfekčným
prostriedkom zvonku aj vo
vnútri
Podľa potreby min. 2 x denne
umyť dezinfekčným roztokom
sedadlá, kľučky, steny, podlahu,
do misy naliať dezinfekčný
roztok nechať pôsobiť /pozor
nie jednou utierkou/
Trvale namáčať v dezinfekčnom
roztoku, ktorý sa denne mení

Prostriedky na
upratovanie:
handry, mopy, kefy,
vedrá

Chloramix DT

Sifóny

Chloramix DT

1 tbl/sifón

Vane
umývadlá, pisoáre,
sprchovacie kúty

Chloramix DT

1tbl.na 5L
vody

Drez na umývanie
riadu

Chloramix DT

1 tbl. na
5L vody

Výťahy

Chloramix DT

2 tbl.do
10L vody

8 tbl/10L

po upratovaní dobre vypláchnuť
vodou, dezinfikovať určený čas,
30 min.
opláchnuť, osušiť a raz
týždenne vyprať v pračke
Vložiť do otvoru a nechať
rozpustiť. Odporúčame vložiť
30 min.
(zaliať) po pracovnej dobe
a nechať do nasledujúceho dňa.
Mechanicky očistiť, potom
Na rohože a rošty
nastriekať dezinfekčný nechať
v sprchovacích
pôsobiť u vaní do ďalšieho
kútoch Savo proti
použitia. Pri pisoároch preliať
plesniam
niekoľkokrát denne.
Po mechanickom očistení
saponátom poliať celú plochu
30 min.
a naliať aj do odpadu.
Neoplachovať!!!
Mechanický očistiť aj kefkou
vyčistiť a následne umyť
30 min.
dezinfekčným roztokom.
Kamienky povysávať.

UMÝVANIE A DEZINFEKCIA RÚK
Užívatelia, poverené osoby a zamestnanci karanténneho centra sú povinní dodržiavať prísne
hygienické normy.
Užívatelia buniek sú povinní umývať alebo dezinfikovať si ruky po každom akomkoľvek
kontakte s objektom prichádzajúcim do bunky z vonkajšieho prostredia a po použití sociálnych
zariadení.
Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v dávkovacej nádobe. Ruky je dôležité navlhčiť teplou
vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra trvá 40 až 60
sekúnd. K mechanickému čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu časť
ruky, dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Po umytí použiť jednorazovú
utierku alebo vlastný uterák.
Ruky je potrebné umývať bez prsteňov, náramkov, hodiniek.
Ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po každom použití toalety, po manipulácii s
odpadom a odpadkovým košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní - pri kašli a kýchaní si ústa
nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú je potrebné ihneď po použití
zahodiť do koša.
Na dezinfekciu rúk používame dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Naberieme si plnú
dlaň dezinfekčného prostriedku a nanesieme na celý povrch rúk - chrbát rúk, dlane, prsty.
Akonáhle ruky vyschnú sú vydezinfikované.
Zamestnanci a poverené osoby karanténneho centra pri manipulácii s dezinfekčnými
prostriedkami používajú osobné ochranné pracovné prostriedky.
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Článok VII
Odstraňovanie tuhého odpadu
Zhromaždený tuhý komunálny odpad v odpadkových košoch v uzatvárateľných a umývateľných
nádobách, ktoré sú v bunkách užívateľov môže ubytovaný umiestniť pred dvere trikrát za týždeň
(pondelok, stredu a piatok). V stanovených dňoch bude uzavreté vrece s odpadom poverenou
osobou vynesené do kontajnerov a nádob na triedený odpad.
Vyprázdňovanie kontajnerov je zabezpečované dodávateľsky zmluvnou firmou.
Článok VIII
Stravovanie
Stravovanie je zabezpečené trikrát denne. Jedenkrát teplá strava. Strava je rozvážaná
v jednorazových obaloch. Osoba, ktorá rozváža stravu je vybavená ochranným rúškom, alebo
respirátorom a jednorazovými rukavicami. Stravu položí pred dvere a zaklope. Obal po zjedení
stravy odhodí stravník do odpadkového koša v izbe.
Článok IX
Pripojenie na Internet
Pripojenie na Internet je zabezpečené prostredníctvom wifi routerov dostupných na každom
poschodí s obmedzenou kapacitou pripojení s prenosovou rýchlosť v závislosti od počtu
pripojených užívateľov max. download 50Mbps a upload 50Mbps. Prístup k wifi sieti je
otvorený a nie je zabezpečený heslo.
Článok X
Pripojenie na Internet
Prevádzkový poriadok je sprístupnený na vrátnici školského internátu/karanténneho centra a na
webovom sídle školy www.sportovaskolaza.sk v časti Dôležité dokumenty.

V Žiline dňa 2. apríla 2020

PaedDr. Peter Hruška
riaditeľ školy
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