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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

 

Pandemický plán                          

upravujúci podmienky     

pre Detské centrum         

pre vzdelávanie a výskum 



 

PANDEMICKÝ PLÁN 

upravujúci podmienky pre DCVV 

 

Činnosti v našom zariadení sa riadia podľa Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia 

vydaného MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/21. Nájdete ho TU. 

 

Vzhľadom na podmienky v našom zariadení sa niektoré odporúčania upravujú nasledovne: 

DCVV (Oddelenie multidisciplinárnej podpory dieťaťa a jeho rodiny, ISKA a Diagnosticko-

terapeutická skupinka) bude zatvorené už v Oranžovej fáze podľa Pandemického semaforu 

až do predloženia negatívnych výsledkov testov dieťaťa, klienta, rodiča, zamestnanca. 

Následne zariadenie prejde do zelenej fázy. 

 

Zásadné pravidlá: 

 Dodržiavanie zásady R.O.R – ruky, odstup, rúško/ochranný štít. 

 Pri podozrení na ochorenie dieťaťa, klienta, pracovníka  prvý kontakt s lekármi LEN 

telefonicky. DCVV (Oddelenie multidisciplinárnej podpory dieťaťa a jeho rodiny, ISKA, 

Diagnosticko-terapeutická skupinka) nekontaktuje RÚVZ. Pediatra, všeobecného lekára 

kontaktuje v prípade podozrenia na ochorenie dieťaťa/klienta rodič, zákonný zástupca. 

V prípade podozrenia na ochorenie pracovníka DCVV, kontaktuje všeobecného lekára 

priamo pracovník. 

 Používanie ochranných pomôcok (rúšok/štítov) odborných zamestnancov povinné 

minimálne do  31.12.2020. 

 Používanie ochranných pomôcok (rúšok/štítov) detí v ambulantnej starostlivosti 

(Oddelenie multidisciplinárnej podpory dieťaťa a jeho rodiny) povinné do 31.12.2020. 

 Používanie ochranných pomôcok (rúšok/štítov) detí v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej 

skupinke – postupuje sa podľa pokynov jednotlivých fáz. 

 Zriadenie karanténnej miestnosti v zariadení. Miestnosť je označená, informácie poskytne 

zodpovedná osoba. 

 

 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/


 

Prevádzkové pokyny pre DCVV: 

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave. Po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zamestnanec predloží čestné 

prehlásenie, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne 

opatrenie. 

 Pri prvom nástupe dieťaťa do ISKY a Diagnosticko-terapeutickej skupinky vypíše 

rodič/zákonný zástupca Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotný 

dotazník  zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2). 

 Pri vstupe dieťaťa/klienta do DCVV (Oddelenie multidisciplinárnej podpory dieťaťa a jeho 

rodiny) je rodič/zákonný zástupca dieťaťa  povinný vypísať a podpísať čestné prehlásenie 

o aktuálnom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze. Čestné prehlásenie je zákonný 

zástupca povinný podpísať pri každej návšteve. 

 Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky objednaným klientom 

a sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonný zástupca – podľa vopred dohodnutého 

a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia. 

 Vstup do budovy je umožnený osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami 

(rúško, šál, šatka). 

 Povinné meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom klientovi a zákonnému 

zástupcovi (v prípade namerania zvýšenej telesnej teploty nad 37,2˚C nebude klientovi ani 

zákonnému zástupcovi (ďalej ZS) povolený vstup do budovy, a teda ani poskytnutá 

odborná starostlivosť). 

 Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe. 

 Klienta si preberá odborný zamestnanec, ku ktorému je objednaný. Sprevádzajúca 

osoba/rodič môže zostať v čakárni v prípade, že počet osôb neprekročí odporúčaný počet 

- maximálne 4 osoby v čakárni. 

 Po odchode je pracovník povinný priestor vydezinfikovať germicídnym žiaričom. Ďalší 

klient smie vstúpiť do miestnosti po vykonaní všetkých dezinfekčných opatrení najskôr  

o 30 minút. 

 

 

 



 

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a prevencie proti šíreniu COVID - 19 pre DCVV: 

 Zamestnávateľ zabezpečí  rúška pre zamestnancov, štíty, dezinfekčné prostriedky 

(umiestnené pri vstupe). 

 V celom objekte až do odvolania je zakázané používať uteráky – zamestnávateľ zabezpečí 

jednorazové utierky, týka sa aj detí v predškolskom zariadení. 

 Zamestnávateľ zabezpečí  pravidelné upratovanie a dezinfikovanie všetkých priestorov 

podľa odporučení. 

 Zamestnanci sú povinní využívať germicídny žiarič na sterilizáciu miestností. 

 Zamestnávateľ zabezpečí nádobu s dezinfekčným prostriedkom pre okamžitú dezinfekciu 

počas dňa  pri vstupe  a na chodbe pred ambulanciami. 

 Všetky vstupy do zariadenia  sú označené symbolom rúška. 

 Po odchode klienta je odborný zamestnanec povinný vydezinfikovať všetky pomôcky, 

všetky povrchy a kľučky s na to určeným dezinfekčným prostriedkom a miestnosť 

vysterilizovať germicídnym žiaričom. 

 

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a prevencie v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej 

skupinke: 

 Zariadenie sa riadi podľa  Pandemického semaforu uverejneného na stránke MŠVVaŠ SR 

(https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/). 

 Zariadenie sa zatvára v oranžovej fáze Pandemického semafora do predloženia 

negatívneho výsledku testu dieťaťa, rodiča, zamestnanca. 

 Zamestnanci zabezpečia meranie teploty dieťaťu v rámci ranného filtra. Pracovník 

neprevezme do zariadenia dieťa s rizikovou anamnézou, teplotou nad 37,2 stupňa Celzia, 

farebným výtokom z nosa, kašľom, bolesťou v hrdle, bolesťou hlavy, výtokom z očí. 

 Rodičia/zákonní zástupcovia môžu vstúpiť v rúšku len do priestoru šatne na čas 

nevyhnutný na odovzdanie dieťaťa a ranný filter. 

 V šatni zariadenia pre integrovanú skupinu detí predškolského veku (ISKA) sa môžu 

zdržiavať najviac 4 osoby vrátane detí. 

 Rodič/zákonný zástupca podpisuje a vypisuje pri prvom nástupe dieťaťa do ISKY 

a Diagnosticko-teraputickej skupinky Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, 

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/


 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. 

roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2). 

 Deti navštevujúce ISKU: Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ISKY v trvaní viac ako 

3 dni, rodič/zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia  a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 Deti navštevujúce Diagnosticko-terapeutickú skupinku: rodič/zákonný zástupca predkladá 

písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  a nemá 

nariadené karanténne opatrenie každý týždeň v prvom dni nástupu. 

 Zariadenie zabezpečí dezinfekciu priestorov: šatňa sa dezinfikuje žiaričom po príchode 

všetkých detí 8:30 - 9:00, jedáleň 9:30 - 10:00, 10:00 - 10:30 kúpeľňa, toalety; počas pobytu 

vonku sa dezinfikuje trieda. Počas spánku sa dezinfikuje priestor jedálne a šatne. Po 

popoludňajšom spánku sa vydezinfikuje priestor v spálni. Po odchode detí zo zariadenia sa 

dezinfikujú povrchy a priestor triedy a kúpeľne germicídnym žiaričom. 

 

Vzhľadom na obmedzenú prevádzku nových klientov prijímame     

až od 21.9.2020. 
 

 

 

 

V Bratislave 31.8.2020                                                                                        Mgr. Janette Motlová 

                                                                                                                               riaditeľka VÚDPaP 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,                                                

Bratislava                                                                                                                                          

2020 


