Postup pre nemocničné pohotovosti a urgentné príjmy (COVID-19)
Zvážte vyvesenie informácií pre pacientov vo forme plagátov pri vchode do čakárne na APS alebo urgentnom príjme. Úlohou plagátu je oboznámiť pacienta s povinnosťou kontaktovania zdravotníckeho pracovníka ešte pred vstupom do čakárne
resp. priestorov nemocnice (uviesť telefónne číslo, na ktoré môže volať pacient prichádzajúci na akútne / urgentné ošetrenie), ak má pozitívnu anamnézu cestovania a respiračných príznakov. Je nutné ihneď použiť „triediace otázky“ k
identifikácii možných prípadov COVID-19. UPOZORNENIE PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV: medzi pacientmi v čakárni je riziko prítomnosti pacientov s vírusom COVID-19.

Identifikácia možných prípadov COVID-19
Pacient:


má horúčku nad 38 °C ?

ALEBO


izolujte pacienta v samostatnej miestnosti

Pokračujte s obvyklým
triedením pacientov

príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (napr. dyspnoe alebo kašeľ) s horúčkou alebo bez nej ?

pokiaľ nie je možné pacienta izolovať vo
vyhradenom priestore, tak v čakárni
pacienta oddeľte od ostatných vo
vzdialenosti minimálne 2 m
pacienti s rizikom COVID-19 môžu byť
v nevyhnutných prípadoch zoskupení
spolu, ale oddelene od ostatných
pacientov

NIE

ÁNO

Ihneď požiadajte pacienta, aby si nasadil rúško (v prípade potreby mu pomôžte)

ÁNO

Pacient:


má cestovateľskú anamnézu, alebo prechádzal cez krajiny považované za rizikové pre COVID-19 (tranzit*) počas 14 dní
pred nástupom príznakov ?

ALEBO
zaistite, aby pacient mal prístup ku



mal kontakt s potvrdeným prípadom COVID-19 v priebehu 14 dní pred nástupom príznakov ?

papierovým obrúskom, odpadkovým
košom a k alkoholovej dezinfekcii rúk

Minimalizujte prenos
Požiadajte pacienta, aby:

personál ošetrujúci pacienta vykoná
nevyhnutné opatrenia pre zabránenie
šírenia infekcie vzduchom a
kvapôčkami



si umyl ruky,



si nasadil svoje rúško (ak nemá, dajte mu nové) na tvár a poučte ho, čo je správne robiť v prípade kašľa,



uistite sa, že je zabezpečené dostatočné zásobovanie rúškami, papierovými obrúskami, odpadkovými košmi a dezinfekciou
na báze alkoholu,



zabezpečte, aby sa upratovanie s dezinfekciou vykonalo vždy po vyšetrení suspektného pacienta (pozri nižšie).

Čistenie v čakárni
Dodržujte bežné čistiace alebo dezinfekčné postupy. Očistite všetky povrchy, s ktorými prišiel pacient do kontaktu
s použitím kombinovaného produktu detergentu / dezinficientu (podľa odporúčania nemocničného epidemiológa)
* Zoznam krajín s rizikom prenosu COVID-19 sa priebežne aktualizuje. Pre aktualizáciu pozrite: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Ďalšie informácie
Pre ďalšie informácie sledujte stránku www.health.gov.sk, www.standardnepostupy.sk a www.uvzsr.sk alebo volajte na príslušný RÚVZ
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NIE

