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Návrh

uznesenia

UZNESENIE č. ....../2020
zo dňa 29. 05. 2020
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o situácii v Domove sociálnych služieb a zariadení pre
Hrnčiarskej ul. č. 35 - 37 v Pezinku, v súvislosti s ochorením COVID-19.

seniorov

na
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Dôvodová správa

Od vypuknutia pandémie koronavírusu v Európe vykonal Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
v zariadeniach sociálnych služieb množstvo opatrení.
Prvý krízový štáb župy zasadal už 28. februára, teda deň pred voľbami. V tomto čase
na Slovensku ešte nebol potvrdený žiadny pozitívny nález vírusu. Keďže BSK ako zriaďovateľ
nemá žiadne právomoci vydávať zákazy na svoje podriadené inštitúcie (to môže len štát, resp.
hlavný hygienik), župa prijala prvé opatrenia vo forme odporúčaní.
Od 6. marca boli hlavným hygienikom zakázané návštevy vo všetkých domovoch sociálnych
služieb (DSS) a zariadeniach pre seniorov (ZPS) na celom Slovensku, vrátane zariadení
v pôsobnosti BSK. Čo ale týmto opatrením vyriešené nebolo, sú vychádzky klientov. Tie neboli
a dodnes nie sú zakázané a zriaďovateľ ani nemá v kompetencii ich zakázať. Napriek tomu
župa 13. marca vydala odporúčanie, aby župné DSS obmedzili vychádzky svojich klientov.
Od potvrdenia prvého prípadu ochorenia COVID-19 v DSS Pezinok dňa 11.4.2020 župa
opatrenia ešte sprísnila. Zamestnancom zariadenia boli uložené karenténne povinnosti,
následne boli otestovaní všetci klienti a zamestnanci zariadenia. Priestory župa hĺbkovo
vydezinfikovala a do zariadenia doniesla ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky.
S bývalou riaditeľkou DSS a ZpS Pezinok ukončil BSK zamestnanecký pomer 17.4.2020 a už
18.4.2020 nastúpila do zariadenia krízová manažérka. Vďaka tomu sa podarilo situáciu
stabilizovať a tiež posilniť personálne kapacity zamestnancov tak, aby sa mohli striedať a mali
dostatok síl opatrovať klientov.
Po ukončení karantény v zariadení sociálnych služieb prebehne kontrola, ktorej cieľom bude
zistiť, či došlo k nejakým pochybeniam a či bolo poskytovanie sociálnej služby v súlade so
zákonom. Postupy lekára, ktorý nespadá do kompetencie župy a ani nie je jej zamestnancom,
bude preverovať Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.
Situácii v DSSaZpS Pezinok venujú vedenie i Krízový štáb župy mimoriadnu pozornosť. Na
dennej báze BSK všetky aktivity realizuje v úzkej koordinácii s Ústredným krízovým štábom,
hlavným hygienikom, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, s mestom Pezinok a s ďalšími relevantnými inštitúciami a orgánmi.
Predložený materiál mapuje opatrenia, ktoré BSK vykonal, aby ochránil zdravie i životy. Z nich
mnohé z nich sa realizovali v dostatočnom predstihu. Materiál obsahuje tieto časti:
Základné informácie o DSSaZpS Pezinok
Informácia o postupnosti vývoja šírenia vírusu COVID-19 v DSSaZpS Pezinok a
opatreniach prijatých BSK v súvislosti s dodržiavaním hygieny a preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku a šírenia COVID-19
III. Aktuálny stav v DSSaZpS Pezinok k 3.5.2020
I.
II.
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I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENÍ PRE
SENIOROV, HRNČIARSKA UL. Č. 37, PEZINOK

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska ul. č. 37, Pezinok (ďalej len
„DSSaZpS Pezinok“) je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“). Poskytuje sociálnu službu
celoročnou pobytovou formou v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb
a v špecializovanom zariadení, s celkovou kapacitou 100 miest, a to:

a) zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. č. 37, Pezinok
-

kapacita 22 miest,
sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3
zákona č. 448/2008 Z.z.

b) domov sociálnych služieb na Hrnčiarskej ul. č. 37, Pezinok
-

kapacita 32 miest,
sociálna služba sa poskytuje dospelej fyzickej osobe s výnimkou osôb s duševnou
zaostalosťou – mentálnou retardáciou a s výnimkou osôb s poruchami psychiky
a správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok (26 miest), dospelej fyzickej
osobe s duševnou zaostalosťou – mentálnou retardáciou s výnimkou osôb s poruchami
psychiky a správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok (6 miest)

c) špecializované zariadenie na Hrnčiarskej ul. č. 35 a č. 37, Pezinok,
-

kapacita 46 miest,
sociálna služba sa poskytuje dospelej fyzickej osobe, a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova
choroba, demencie rôzneho typu etiológie a skleróza multiplex.

Zariadenie poskytuje sociálnu službu aj v detašovanom pracovisku domova sociálnych služieb
HESTIA na Jesenského ul. v Pezinku s kapacitou 12 miest ambulantnou formou a 8 miest
týždennou pobytovou formou. Aktuálne je budova zariadenia prázdna, poskytovanie
sociálnej služby ambulantnou a týždennou pobytovou formou je od 11.3.2020
prerušené z dôvodu predchádzania šíreniu vírusu.
Sumárne môžeme konštatovať, že DSSaZpS Pezinok patrí medzi väčšie zariadenia s veľmi
náročnou cieľovou skupinou z hľadiska poskytovania sociálnych služieb.
Podľa organizačnej štruktúry je v DSSaZpS Pezinok vytvorených 68 pracovných pozícií
vrátane riaditeľa DSSaZpS Pezinok, ktorý je zároveň v zmysle zriaďovacej listiny
štatutárnym zástupcom zariadenia, koná v mene zariadenia a zodpovedá za jeho
činnosť navonok. Klientov vyšetrujú lekári, ktorý však nie sú zamestnancami zariadenia
a ani BSK nakoľko sa jedná o zmluvných ošetrujúcich lekárov konkrétneho klienta resp.
klientov. Práve ošetrujúci lekár/lekári sú prioritne zodpovední za posúdenie
zdravotného stavu klientov zariadenia.
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II.

Informácia o postupnosti vývoja šírenia vírusu COVID-19 v DSSaZpS Pezinok
a opatreniach prijatých Bratislavským samosprávnym krajom v súvislosti
s dodržiavaním hygieny a preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
a šírenia COVID-19

Vzhľadom na šírenie nákazy koronavírusom COVID-19 v okolitých štátoch už dňa
26.02.2020 začal Bratislavský samosprávny kraj s prijímaním veľkého množstva opatrení za
účelom zabránenia vzniku a šírenia COVID – 19. BSK obratom reagoval na vydané
usmernenie hlavného hygienika SR a odporučil všetkým riaditeľom ZSS akceptovať
a vykonať v plnom rozsahu všetky opatrenia v zmysle prvého usmernenia hlavného
hygienika SR. Všetci riaditelia ZSS boli následne vždy pravidelne, obratom poučení o obsahu
dokumentov schválených príslušnými inštitúciami oprávnenými zavádzať opatrenia a určovať
postup pri riešení danej situácie. Nad rámec toho začal Bratislavský samosprávny kraj vo
vzťahu k všetkým ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti aj z vlastnej iniciatívy s úkonmi,
smerujúcimi k zabráneniu vzniku a šírenia COVID – 19. Na základe záverov krízového
štábu Bratislavského samosprávneho kraja boli dňa 28.02.2020 požiadaní riaditelia
ZSS o prijatie ďalších opatrení v súvislosti s koronavírusom. Odporúčané im bolo zvážiť
zamedzenie prijímania návštev v zariadení, zamedzenie organizácie a účasti na
akýchkoľvek aktivitách mimo zariadenia, presun klientov ambulantnej a týždennej formy
do domácej izolácie a liečby okamžite po výskyte akýchkoľvek príznakov vírusu;
dodržiavanie prísnych hygienických opatrení, výkon administratívnych prác v čo najväčšej
možnej miere bez osobného kontaktu; v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia
u seba, resp. kolegov o tomto bezodkladne informovať priameho nadriadeného a navštíviť
lekára prvého kontaktu. Nad rámec predchádzajúcich opatrení boli v nasledujúcich dňoch
(04.03.2020) všetci riaditelia ZSS požiadaní v prípade plánovaných zahraničných pracovných
ciest a dovoleniek dôsledne zvážiť povinnosť účasti, s prihliadnutím na aktuálne riziká, vylúčiť
zahraničné pracovné cesty do krajín s výskytom koronavírusu a zabezpečiť v zariadení
k dispozícii samostatnú izbu (uzavretý priestor) na prípadnú izoláciu osôb chorých na
prenosné ochorenie.
Dňom 06.03.2020 bol na základe rozhodnutia Úradu regionálneho zdravotníctva SR
zavedený zákaz návštev v rámci zariadení ZSS. Na základe rozhodnutia krízového štábu
Bratislavského samosprávneho kraja bolo všetkým riaditeľom ZSS zaslané oznámenie
o prerušení poskytovania sociálnej služby ambulantnou a týždennou pobytovou
sociálnou službou od 11.03.2020 do odvolania. Riaditeľom všetkých ZSS bolo následne
zo strany Bratislavského samosprávneho kraja odporučené aby s okamžitou
platnosťou obmedzili voľný pohyb prijímateľov sociálnych služieb a umožnili ho len v
areáli zariadenia a to do odvolania. Ak zariadenie nemá ohradený areál, odporučili sme zvýšiť
dohľad nad voľným pohybom osôb tak, aby bol umožnený len v odôvodnených prípadoch a po
návrate tejto osoby do zariadenia zaistili dohľad nad vykonaním všetkými dezinfekčných
opatrení. Príkazom riaditeľky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja boli dňa
13.03.2020 všetci riaditeľa ZSS zaviazaní, aby s okamžitou účinnosťou minimalizovali
pohyb zamestnancov na pracovisku a prednostne umožnili vykonávať zamestnancom
prácu z domu. Následne prebiehala zo strany Bratislavského samosprávneho kraja
komunikácia s riaditeľmi ZSS ohľadom zabezpečenia osobných ochranných pracovných
prostriedkov a dezinfekčných, ktoré Bratislavský samosprávny kraj musel z veľkej miery
zabezpečovať z vlastných zdrojov z dôvodu nedostatku dodávok zo strany štátu. Napriek
všetkým opatreniam, ktoré boli v rámci ZSS vykonané na základe pokynov a odporúčaní zo
strany Bratislavského samosprávneho kraja ako aj štátnych inštitúcií však došlo v rámci
zariadenia DSS a ZPS v Pezinku k nákaze klientov a pracovníkov zariadenia vírusom COVID19. Po potvrdení prvého výskytu vírusu v DSSaZpS Pezinok dňa 11.04.2020, prešli
testovaním na COVID-19 všetci zamestnanci pracujúci v zariadení na Hrnčiarskej ul. č.
35 a Hrnčiarskej ul. č. 37 v Pezinku a aj klienti zariadenia. V čase potvrdenia výskytu
COVID-19 v zariadení bolo prítomných 93 prijímateľov sociálnej služby a 11
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zamestnancov, ktorí ostali v karanténe. Do nočnej služby (a tým aj do karantény) nastúpili 4
zamestnanci.
V nadväznosti na potvrdenie výskytu COVID- 19 v zariadení DSSaZpS Pezinok boli
v dňoch 11.04.2020 až 13.04.2020 lekármi kliniky infektológie UNB vykonané
epidemiologické vyšetrenia. Lekármi bol vykonaný zároveň klinický skríning, testovaným
klientom bolo robené EKG, meraný kyslík v krvi a nasadzovaná najvhodnejšia liečba.
V nadväznosti na vykonané testovanie a potvrdený rozsiahly výskyt nákazy v zariadení medzi
klientami ako aj personálom Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so
sídlom v Bratislave (ďalej aj ako „RÚVZ Bratislava“) nariadil podrobiť sa plneniu
karanténnych opatrení proti šíreniu prenosného ochorenia:
-

-

u všetkých zamestnancov DSSaZpS Pezinok bolo nariadené podrobiť za izolácii
v objekte zariadenia a neopúšťať ho; monitorovať svoj zdravotný stav; v prípade
neprítomnosti klinických príznakov nákazy pokračovať v práci za použitia ochranných
prostriedkov, podrobiť sa testovaniu na prítomnosť COVID-19, zabezpečovať zvýšený
hygienický režim v zariadení, vykonávať účinnú ohniskovú dekontamináciu a aktívne
monitorovať zdravotný stav klientov,
u všetkých prijímateľov sociálnej služby DSSaZpS Pezinok bolo nariadené podrobiť
sa izolácii v objekte zariadenia a neopúšťať ho; podrobiť sa testovaniu na prítomnosť
COVID-19; v prípade zhoršenia zdravotného stavu podrobiť sa ústavnej izolácii a liečbe v
príslušnom ústavnom zdravotníckom zariadení; zdržať sa sociálnych kontaktov,
vzájomných návštev alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie.

Termín ukončenia uvedených karanténnych opatrení v DSSaZpS, Pezinok v závislosti
od lokálnej epidemiologickej situácie stanoví Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Bratislava hlavné mesto.
Nakoľko k dňu 12.04.2020 bolo na základe laboratórnych výsledkov zistené, že 5
zamestnancov a 42 klientov zariadenia DSSaZpS Pezinok bolo pozitívnych na COVID-19,
boli vo vzájomnej spolupráci a konzultáciách medzi riaditeľkou zariadenia, RÚVZ Bratislava,
primátorom mesta Pezinok a Bratislavským samosprávnym krajom prijaté ďalšie
krízové a protiepidemiologické opatrenia, mimo iné najmä policajné odizolovanie
zariadenia od okolia; priestorová separácia a vzájomná izolácia negatívnych a
pozitívnych klientov zariadenia; pokračovanie v epidemiologickom vyšetrovaní, zvýšený
hygienický režim zariadenia vrátane zabezpečenia opakovanej kompletnej dezinfekcie,
doplnenie potrebných OOPP pre ošetrujúci personál zariadenia; vyčlenenie personálu
zariadenia, ktorý bude mať na starosti COVID-19 pozitívnych pacientov, vrátane ich
rozčlenenia do smien; v spolupráci s KIGM UNB 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.
Nakoľko k dňu 17.04.2020 bolo celkovo pozitívne testovaných 19 z 65 pracovníkov a 61
z 93 klientov zariadenia, bol zabezpečený pre zariadenie priebežný lekársky dohľad
prostredníctvom lekárov UNB Bratislava. K dňu 17.04.2020 zároveň riaditeľka DSSaZpS
Pezinok skončila pracovný pomer a do zariadenia od 18.4.2020 nastúpila krízová
manažérka, ktorá sa do DSSaZpS Pezinok presunula z Úradu BSK. Spoločne s krízovou
manažérkou nastúpila do zariadenia aj posila – odborníci, najmä z iných zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ale tiež od neverejného poskytovateľa sociálnych
služieb a zdravotníckeho zariadenia. Týmto spôsobom došlo k posilneniu personálu
DSSaZpS Pezinok, ktorý sa doplnil o nové zdravotné sestry, opatrovateľky, terapeutky.
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Hlavným cieľom nástupu krízovej manažérky do zariadenia DSSaZPS Pezinok bolo:
-

-

-

-

Stabilizovať personál zariadenia (najmä uzavretie nových pracovnoprávnych vzťahov,
oslovovanie kmeňových pracovníkov s ukončenou karanténou, dovolenkou, PN, OČR na
nástup do práce, nastavenie systému odmeňovania zamestnancov a celkové upokojenie
situácie).
Zrevidovať implementáciu všetkých vydaných opatrení Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, RÚVZ Bratislava, odporúčaní a usmernení MPSVaR
SR a pokynov Úradu BSK.
Zistiť a saturovať požiadavky zo strany pracovníkov zariadenia (možnosť odchodu zo
zariadenia, supervízia, psychická podpora).
Zrevidovanie stavu OOPP v zariadení, formulovanie požiadaviek o doplnenie smerom
na zriaďovateľa, nácvik manipulácie s ochrannými osobnými oblekmi.
Určenie postupov vyplývajúcich z každodennej prevádzky zariadenia (pranie prádla,
doručovanie listových zásielok, komunikácia s príbuznými, vyplácanie dôchodkov
klientom atď.).
Separácia klientov s pozitívnymi testami od klientov s negatívnymi a vytvorenie
príslušných pracovných tímov k týmto skupinám.
Dôsledná a otvorená komunikácia k prijímateľom sociálnych služieb o aktuálnom stave
v zariadení a dôvodoch prijatia opatrení.
Zabezpečenie pravidelnej celoplošnej dezinfekcie zariadenia.

V čaše nástupu krízovej manažérky bolo v DSSaZpS Pezinok v karanténe prítomných
17 zamestnancov. V prvom týždni jej pôsobenia v zariadení bol tím zamestnancov
posilnení o 10 nových ľudí. V nasledujúcom týždni zároveň pribudlo ďalších 6
zamestnancov
(kmeňoví
zamestnanci
ako
aj
ľudia
z iných
župných
zariadení).S nástupom krízovej manažérky (okrem tímu epidemiológov a odborníkov
z Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB, ktorí boli v zariadení odo dňa zistenia
prítomnosti vírusu COVID-19 v zariadení), nastúpila dňa 23.04.2020 aj MUDr. Adriana
Šimková, PhD., členka Národného krízového klinického tímu MZ SR, ktorá navštevuje
v prípade potreby zariadenie aj osobne (cca 2x týždenne) a zabezpečuje potrebné lekárske
úkony u klientov zariadenia.
V snahe riešiť situáciu s chýbajúcim personálom požiadala krízová manažérka
Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia o ľudské zdroje v súlade s § 19 ods. 1
písm. c) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny. Do
dnešného dňa však nedošlo zo strany Okresného úradu k doplneniu ľudských zdrojov.
Postup, ktorým dochádza k nariadeniu pracovnej povinnosti zo strany Okresného
úradu je totižto veľmi zdĺhavý, a tým pádom absolútne neefektívny, keďže nie je možné
flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky zariadenia pri výpadku zamestnancov.
Práve táto skutočnosť predstavuje veľký problém aj do budúcna, keďže veľké množstvo
zamestnancov DSSaZpS Pezinok je na PN.

III.

Aktuálny stav v DSSaZpS Pezinok k 3.5.2020

V zariadení je prítomných 58 klientov. Dňa 29.4.2020 boli opäť testovaní, s výsledkami:
- 8 klientov (pôvodne pozitívnych) s pozitívnym výsledkom testu
- 31 klientov (pôvodne negatívnych) s negatívnym výsledkom testu
- 19 klientov (pôvodne pozitívnych) s 1. negatívnym výsledkom testu.
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K 3.5.2020 v zariadení pracuje 30 zamestnancov, z toho 19 kmeňových a 11 z iných
zariadení sociálnych služieb.
Počet úmrtí od výskytu 1. prípadu koronavírusu: 14 + 1 úmrtie dňa 4.4.2020. Z celkového
počtu 15, dve úmrtia boli v DSSaZpS Pezinok a 13 v nemocnici.
K 03.05.2020 je hospitalizovaných 20 klientov (1 klient je hospitalizovaný v UNB
Nemocnica Ružinov, 17 klientov je hospitalizovaných v UNB Klinika infektológie
a geografickej medicíny, 1 klientka hospitalizovaná v Psychiatrickej nemocnici Philippa
Pinela, 1 klientka hospitalizovaná v UNB Nemocnica Staré Mesto).
3 klienti po prepustení z hospitalizácie s dvomi negatívnymi výsledkami testu boli
umiestnení do iných zariadení sociálnych služieb s vytvorenými karanténnymi
miestami.
Po testovaní klientov zamestnanci oddelili klientov s pozitívnym výsledkom testu od
klientov s negatívnym výsledkom testu tak, aby v obytných miestnostiach boli pozitívni
s pozitívnymi a negatívni s negatívnymi.
Zariadenie pokračuje v dodržiavaní prísnych hygienických postupov, pričom aj vďaka
dobrovoľným darom rozširuje rozsah hygienických opatrení (využívanie mobilnej
dezinfekčnej jednotky, využívania zariadenia na dezinfekciu vzduchu, využívanie
novozakúpených germicídnych žiaričov atď.

V spolupráci s RÚVZ Bratislava sa podarilo vytvoriť karanténne miesta, kde sa po ukončení
hospitalizácie v nemocnici presúvajú klienti DSSaZpS Pezinok s 2x po sebe negatívnym
testovaním do preventívnej min. 14 dňovej karantény pred znovuprijatím do zariadenia.
Aktuálnym problémom, ktorý momentálne rieši župa je ukončovanie hospitalizácie
klientov s pozitívnym testovaním a ich premiestňovanie naspäť do DSSaZpS Pezinok.
V zmysle uznesenia Vlády SR č. 220/2020 z dňa 14.04.2020 ako aj v zmysle dokumentu
vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Zabezpečenie
ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19, zo dňa
20.04.2020, č. OE/3449/9449/2020 je možné prepustiť hospitalizovaného pacienta až po
tom, ako je perukázateľne vyliečený z nákazy COVID-19, čo sa preukazuje aspoň dvoma
negatívnymi testami v rozsahu minimálne 24 hodín. Napriek tomu v reálnej praxi
zariadenia ústavnej starostlivosti ukončujú hospitalizáciu aj pozitívnym pacientom
a žiadajú ich znovuprijatie do zariadenia DSSaZpS Pezinok. Tento postup je neprípustný
či už z hľadiska nerešpektovania vyššie uvedených predpisov upravujúcich
znovujprijímanie pacientov hospitalizovaných s vírusom COVID-19 v zariadení ústavnej
starostlivosti ako aj z hľadiska ochrany ostatných klientov zariadenia DSSaZpS
Pezinok.
Vlna solidarity s klientmi a zamestnancami v karanténe v DSSaZpS Pezinok sa začala medzi
obyvateľmi nielen mesta Pezinok, ale celého regiónu BSK rýchlo šíriť. Pomocnú ruku podal
primátor mesta Pezinok, starostovia priľahlých obcí, miestni podnikatelia, ľahostajní nezostali
ani drobní obchodníci. Klienti, ale aj obyvatelia, sa tak mohli tešiť z veľkého množstva darov,
pomôcok, potravín, sladkostí, nápojov ale aj z nových pracovných odevov, kuchynských
pomôcok, či vitamínov.
Všetci, či sú to prijímatelia sociálnej služby zariadenia alebo zamestnanci pomáhajúci
zariadeniu a svojim kolegom, lekári, dobrovoľníci, darcovia - dokazujú silu skvelých ľudí.
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19.4.2020

26.4.2020

3.5.2020

Aj takýmito koláčikmi k nedeľnému obedu sa BSK snažil spríjemniť klientom a zamestnancom
zariadenia život v zariadení.

24.4.2020 Hudobný darček od primátora mesta Pezinok obyvateľom DSSaZpS Pezinok

Transparenty pripravené zariadením DSS a ZPS Pezinok ako reakcia na podporu okolia
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Priebeh stavu klientov a zamestnancov v DSSaZpS Pezinok
Počet
zamestnan
cov

Počet klientov

Dátum

Stav
v zariad
ení
k 8.00
hod.

Prevoz
do
nemocni
ce
v priebe
hu dňa

Návrat
z nemocn
ice
v priebeh
u dňa

Úmrtie
v zariade
ní
v priebeh
u dňa

Konečný
stav
v zariade
ní za deň

4.4.2020
1
93
91
11.4.2020
2
91
87
12.4.2020
4
87
81
13.4.2020
6
81
74
14.4.2020
7
74
68
15.4.2020
6
68
67
16.4.2020
1
67
64
17.4.2020
3
64
63
18.4.2020
1
63
61
19.4.2020
2
61
61
20.4.2020
61
61
21.4.2020
61
61
22.4.2020
61
61
23.4.2020
61
61
24.4.2020
1
1
61
62
25.4.2020
1
2
62
62
26.4.2020
62
63
27.4.2020
1
2
63
60
28.4.2020
3
1
1***
60
60
29.4.2020
60
59
30.4.2020
1
1*
59
58
1.5.2020
1
2**
58
58
2.5.2020
58
57
3.5.2020
1
57
59
4.5.2020
2
SPOLU:
41
11
2
*
prevoz klienta na karanténne miesto do DSS v Báhoni
** prevoz klienta na karanténne miesto do DSS Plavecké Podhradie
*** klient nezomrel na COVID-19

Úmrtie
v nemocn
ici
v priebeh
u dňa

3
1
2
1
1
1

1
1
1

1

Aktuálny
stav

15
17
27
27
27
19
18
21
22
27
27
30
30
30
27
26
27
27
28
27
30
29
30
29
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Dátum dodania

09.03.2020
19.03.2020
19.03.2020
19.03.2020
19.03.2020
19.03.2020
26.03.2020
26.03.2020
03.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
12.04.2020
13.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
18.04.2020
19.04.2020
19.04.2020
19.04.2020
19.04.2020
19.04.2020
19.04.2020
19.04.2020
23.04.2020
23.04.2020

Distribúcia OOPP do DSSaZpS Pezinok
OOPP
dezinfekčný roztok /mydlá na ruky
rúška so striebornou tkaninou, bavlnené, prateľné (ks)
jednorazové rúška (ks)
rukavice (ks)
návleky na nohy (ks)
dezinfekcia (litre)
rúška so striebornou tkaninou, bavlnené, prateľné (ks)
jednorazové rúška (ks)
dezinfekcia (litre)
jednorazové ochranné obleky (ks)
ochranné okuliare (ks)
rukavice chirurgické nesterilné (ks)
rúška prateľné (ks)
širokospektrálna dezinfekcia (litre)
jednorazové ochranné obleky (ks)
respirátory FFP2 (ks)
rukavice chirurgické nesterilné (ks)
okuliare (ks)
respirátory FFP3 (ks)
jednorazové ochranné obleky (ks)
širokospektrálna dezinfekcia (litre)
rukavice chirurgické nesterilné (ks)
ochranné okuliare (ks)
jednorazové ochranné obleky (ks)
rukavice chirurgické nesterilné (ks)
rukavice chirurgické nesterilné (ks)
ochranné obleky červené viacpoužiteľné (ks)
ochranné štíty (ks)
respirátory FFP2 (ks)
rúška prateľné (ks)
rúška jednorazové (ks)
jednorazové ochranné obleky (ks)
dezinfekčný roztok na ruky (ks)
širokospektrálna dezinfekcia (litre)
návleky (ks)
rukavice chirurgické nesterilné (ks)
ochranné okuliare (ks)
respirátory FFP3 (ks)
jednorazové ochranné obleky (ks)
rúška jednorazové (ks)
rukavice (ks)
širokospektrálna dezinfekcia/litre
ochranné okuliare (ks)
respirátory FFP2 (ks)
ochranné štíty (ks)
rukavice (ks)

DSSaZpS
Pezinok
0 (nežiadajú, majú
zásoby)
90
50
100
100
25
70
150
50
5
5
600
500
13
5
100
100
20
100
20
5
100
20
20
100
300
8
10
100
100
100
50
10
30
100
100
100
150
500
2 000
1 600
150
300
400
30
100
11

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod ... :„ Informácia o situácii v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ul. č. 35 - 37 v Pezinku, v súvislosti
s ochorením COVID-19 “
Názov komisie
Stanovisko komisie k návrhu materiálu
Hlasovanie
Akceptované /
Zapracované /
Neakceptované Nezapracované
Prítomní 11
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK Za 11
Komisia zdravotníctva
uvedený materiál prerokovať a schváliť.
Proti 0
a sociálnych vecí
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 10
Za 10
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a zobrať na
Komisia dopravy
Proti 0
vedomie materiál v predloženej podobe.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 7
Komisia európskych záležitostí, KEZRSaCR po prerokovaní materiálu odporúča Zastupiteľstvu
Za 7
Bratislavského samosprávneho kraja prerokovať materiál
regionálnej spolupráce a
Proti 0
v
predloženej
podobe.
cestovného ruchu
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 8
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho
Za 6
Komisia kultúry
prerokovať na Zastupiteľstve BSK.
Proti 0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 2
Prítomní 7
Komisia životného prostredia,
Za 7
Komisia ŽP, RR a ÚP odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať
regionálneho rozvoja,
Proti 0
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.
územného plánovania
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0

Prítomní 12
Za 12
Komisia školstva, mládeže a
Proti 0
športu
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 6
Za 6
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený
Finančná komisia
Proti 0
materiál a zobrať na vedomie v predloženej podobe.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 6
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča
Za 6
Komisia majetku, investícií
Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť
Proti 0
a verejného obstarávania
v predloženej podobe.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.
Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK
prerokovať predložený materiál a vziať na vedomie v predloženej
podobe.
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