
 

 Oáza - nádej pre nový život, n.o. 

Plán riešenia krízovej situácie v 
súvislosti s výskytom ochorenia 

COVID - 19



 

                   Mgr. Gombita Peter                         - 0905 202 783
                   Mgr. Pergerová Monika                   - 0917 671 050
                           Vašutová Renáta                     - 0917 320 903
                     Bc. Byrtusová Eva                         - 0948 611 239
                           Gombita Peter                         - 0948 598 610
                           Kačmár Pavol                          - 0907 435 820
                    Ing. Belohorský Róbert                   - 0949 700 280
                           Šándor Branislav                     - 0903 517 150 
 

Celkový zoznam zamestnancov a ich zadelenie v 
prípade krízovej situácie s ochorením COVID - 19

(výskyt ochorenia v Oáze)

Služba

Zásobovanie

                            Varga Andrej                           - 0902 180 311
                     Ing. Masica Milan                           - 0905 497 604
                            Tóthová Marta                         - 0907 450 538

Home office

  Ekonóm                              Petrášová Irena     - 0908 993 666
  Asistent riaditeľa                 Fedorová Kristína   - 0911 719 978 
  Zásobovanie              Mgr.  Bérešová Zlatica    - 0907 928 743

Záloha (pracovníci na dohodu)

                                           Ružička Štefan        - 0918 936 635
                                           Petráš Imrich           - 0905 390 302



 

Vedúci pracovník (Hlavná budova)
1 až 2   (podľa rozdelenia služby v danom čase) 

(Mgr.Gombita Peter, Mgr.Pergerová Monika, Vašutová Renáta)

Služba Hlavná budova 
1 až 2 (podľa rozdelenia služby v danom čase)

(Ing. Belohorský Róbert, Kačmár Pavol, Gombita Peter)

Služba Domčeky 
1

(Bc.Byrtusová Eva)

Služba Hangár
 1 až 2 (podľa rozdelenia služby v danom čase)

(Šándor Branislav, Majoroš Rudolf)

Služba 24/7

Zásobovanie

Zásobovanie Hlavná budova, Hlavná budova / Nocľaháreň, Domčeky
1

(Ing. Masica Milan)

Zásobovanie Hangár
1

(Varga Andrej)

Všeobecné zásobovanie

OZ Mrak Eu Rescue - Košice

Počet a rozdelenie zamestnancov počas služby

Pracovníci, ktorí budú počas zistenia ochorenia COVID - 19 doma, budú v zálohe, ak by 
ochoreli pracovníci v službe.



 

Chod zariadenia počas krízovej situácie

Rozdelenie zariadenia do samostatne fungujúcich častí

1. Karanténa / príjem 
2. Karanténa / chorí
3. Domčeky
4. Hlavná budova
5. Hlavná budova - Nocľaháreň
6. Hangár

Hlavná budova 
Hlavná budova / Nocľaháreň

Karanténa / príjem

Hangár

Karanténa / chorí

Domčeky



Obmedzenie pohybu v rámci Oázy

Za účelom minimalizovania šírenia ochorenia COVID - 19 v Oáze sme 
rozdelili Oázu na zóny, medzi ktorými sa klienti môžu pohybovať len so 

súhlasom pracovníkov. 

Tieto zóny budu v prípade potvrdenia ochorenia COVID - 19 v Oáze úplne 
uzatvorené s výnimkou bezkontaktného zásobovania. 

Okrem zóny karanténa / príjem a karanténa / chorí, ktoré sú v 
karanténe po celý čas, sú to aj obytná časť Domčeky, ktorá je úplne 

sebestačná, ďalej obytná časť Hlavná budova, pod ktorú patrí izolovaná 
časť Hlavná budova / Nocľaháreň a samostatná zóna Hangár.

( V prípade výskytu ochorenia COVID-19 v Oáze, bude prijímanie klientov 
do zóny karanténa / príjem pozastavené. )

Obmedzenie pohybu mimo zariadenia

Okrem zamedzenia svojvoľného pohybu medzi izolovanými zónami v 
Oáze, platí aj zamedzenie svojvoľného pohybu mimo Oázy. 

Nevyhnutné úkony, ako napr. výber dávok na pošte, sú plne koordinované 
pracovníkmi a ľudia sú vození šoférom na miesto určenia a naspäť. Malá 

skupina ľudí, ktorá je zamestnaná na trvalý pracovný pomer, bola 
premiestnená do samostatnej zóny (Hlavná budova / Nocľaháreň) a môže 
priestory Oázy opúšťať, no musí pracovníkov informovať o pohybe mimo 
zariadenia, aby pracovníci Oázy mohli kedykoľvek vykonať námatkovú 
kontrolu. Klienti môžu opustiť Oázu len na nevyhnutný čas (cesta do 

práce, cesta z práce a samotný čas v práci). Klienti majú zákaz zdržiavať 
sa inde než v práci alebo mimo trasy cesty. Táto možnosť navštevovať 

zamestnanie platí len pokiaľ sa nevyskytne prvý prípad ochorenia COVID 
-19 v Oáze.

Klienti, ktorí si chcú nakúpiť, majú možnosť navštíviť bufet pri spaľovni 
Kosit, alebo odovzdať šoférovi určenému na nákup zoznam, čo potrebujú 

kúpiť spolu s peniazmi. Šofér vyberá tiež e-recepty.

Preventívne opatrenia



Sprísnenie hygienických opatrení

Na viacerých miestach sú rozložené dezinfekčné roztoky, aby si klienti a 
pracovníci mohli vydezinfikovať ruky. 

Umývanie priestorov sa vykonáva s prímesou Chloraminu-T 2%. 

Klienti sú vedení k zvýšenej osobnej hygiene a častej výmene osobného 
oblečenia.

Všetkym klientom boli rozdané ochranné rúška a pracovníkom aj iné 
ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

V každom aute je hygienický poťah sedadiel, ktorý sa dá ľahko 
demontovať z dôvodu prania a zároveň je každé auto vybavené 
rozprašovačom dezinfekčného roztoku na báze alkoholu. 

3x v priebehu dňa je vykonaná dezinfekcia všetkých kľučiek a iných miest 
častého dotyku. 

Do popolníkov sa nalieva voda, aby bolo zabránené zbieraniu 
nedohorených cigariet. 

Vstup do jedálne je možný len po dezinfekcii rúk. 

V celej Oáze bol zavedený internet pre klientov pomocou wifi, aby ľudia 
trávili vo svojich izbách viac času a zamedzilo sa prílišnému 
koncentrovaniu ľudí na jednotlivých miestach.

Klient je povinný dodržiavať aj všetky ostatné nariadenia vnútorného 
poriadku.



 

1. Karanténa / príjem

Táto izolovaná časť je vytvorená tak, aby bolo možné prijímať ľudí do 
zariadenia aj počas prísnych epidemiologických nariadení. 


Ide o dočasne postavené ubytovanie pre klientov vo vojenských stanoch a 
ubytovanie pre personál v mobilnej maringotke. 


Táto karanténna časť má suché wc, sprchu v najbližšej unimobunke a stany 
určené pre 10 klientov po dobu 14 dní. Po štrnástom dni a negatívnom 
teste na COVID - 19 budú títo klienti umiestnení v Oáze alebo v inom 
zariadení.


Strava sa bude podávať 3-krát denne, a to jeden krát teplá strava a 2-krát 
suchá strava. Organizovanie stravy sa bude vykonávať donáškou z hlavnej 
budovy alebo z reštaurácie. 


Viac o tejto karanténe určenej na príjem nových klientov je v priloženom 
dokumente.

2. Karanténa / chorí

Karanténna časť pre klientov podozrivých na ochorenie COVID - 19 je v 
areáli troch novovybudovaných unimodomov o rozlohe 3x48m2. Každý 
unimodom má vlastné wc, sprchu a 5 postelí. 


Strava tam bude donášaná podobne ako aj do časti karanténa / príjem. 


Viac o tejto karanténe určenej pre klientov s podozrením na ochorenie a u 
klientov s pozitívnym testom na ochorebie COVID - 19 je v priloženom 
dokumente.

Jednotlivé samostatne fungujúce časti Oázy



3. Hlavná budova + 4. Hlavná budova / Nocľaháreň

Obe budovy majú spoločnú kuchyňu, no inak sú to 2 úplne samostatne 
fungujúce celky. Každá budova má vlastné wc a kúpeľňu. Strava pre 
nocľaháreň je vydávaná cez okienko a ľudia majú zákaz vstupovať do 
hlavnej budovy, či prichádzať do blízkeho kontaktu s klientmi z hlavnej 
budovy. 


V prípade horúčky je klient v Hlavnej budove presunutý do izolačnej 
miestnosti. Izolačná miestnosť sa nachádza na najvyššom poschodí, má 
vlastnú kúpelňu, wc aj kuchynku. Je v nej 7 postelí.  Po potvrdení ochorenia 
COVID - 19, je pacient presunutý do časti karanténa/chorí mimo hlavnej 
budovy, ak to kapacita dovolí. Ďalej, pri potvrdení ochorenia COVID - 19 v 
hlavnej budove bude celá budova uzavretá a prejde do najprísnejšieho 
režimu. 


Najprísnejší režim bude pozostávať zo zákazu zoskupovania sa, zákazu 
zdržiavania sa pred budovou (budova bude uzamknutá). Fajčiť sa bude len 
vo vnútornej fajčiarke s obmedzeným počtom ľudí (max. 4). Zákaz zdržiavať 
sa v jedálni mimo doby určenej na stravovanie. Stravovanie bude fungovať 
po skupinách ľudí, ktorí sú spolu na izbe a v poradí od najmenšieho čísla 
izby po najvyššie.


Nocľaháreň sa prestane stravovať z jedálne hlavnej budovy, ale bude im 
vozená teplá strava 1x denne z vývarovne. 2x denne im bude dovezená 
suchá strava. 


V prípade podozrenia na ochorenie COVID - 19 v Nocľahárni, sa 
Nocľaháreň uzavrie až do testovania. V prípade pozitívneho výsledku sa 
klienti Nocľahárne presunú do časti karanténa/chorí, ak to kapacita dovolí. 
Ak to kapacita nedovolí, z Nocľahárne sa stáva karanténna zóna. 


5. Domčeky

Ľudia v domčekoch fungujú samostatne s občasnou pomocou Oázy. Klienti 
z domčekov nemajú obmedzenia vo voľnom pohybe mimo Oázy, kedže 
väčšinou jeden z rodiny chodí do práce. Klienti z Domčekov majú zákaz 
prechádzať z obytnej zóny Domčeky do inej zóny Oázy. V prípade 
ochorenia COVID - 19 sa unimodom, kde je ochorenie, izoluje. Služba im 
bude bezkontaktne nosiť stravu, iné zásoby a priebežne zisťovať ich 
zdravotný stav.



 

6. Hangár

Hangár funguje úplne samostatne s vlastnou kuchyňou, skladom jedla, 
práčovňou, sprchami a toaletami. V prípade potvrdeného ochorenia COVID 
-19 sa pohyb ľudí z Hangára obmedzi, s výnimkou zdravotníckeho 
personálu a zásobovania.




