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 Opatrenia a postupy  pri dezinfekcii  v ubytovacích blokoch : 
 
 

Dňa  2.5.2019 bola vykonaná hygienická kontrola vo VM Mlyny UK na základe zistenia výskytu 
infekčného ochorenia svrabu na AD.  

1. Okamžite po zistenom výskyte infekčného ochorenia na ubytovacom bloku AD B sme 
realizovali potrebné dezinfekčné hygienické opatrenia prostredníctvom firmy Asanačná 
s.r.o.  so sídlom Záhumenská 49 Stupava. 

2. Zabezpečili sme pravidelnú dezinfekciu a sanitáciu všetkých spoločných priestorov 
a sociálnych zariadení jednotlivých ubytovacích blokov AD, MI, VBA a VBB chlórovými 
dezinfekčnými prostriedkami / preparáty na báze chlóru /, ktoré sa budú vykonávať 
v pravidelných intervaloch vždy v utorok upratovacou firmou ATALIAN SK s. r. Bajkalská 
19/B . 

3. Zvýšili sme  pravidelné hygienické kontroly, ktoré  vykonávame v raňajších 
a poobedňajších hodinách fotodokumentáciou prostredníctvom pracovníkov 
hospodárskeho úseku  - inventaristov .  

4. Zabezpečili sme dvojjazyčné vývesky pre zahraničných študentov, aby ich informovali 
o preventívnych  opatreniach pri výskyte  infekčných alebo parazitárnych ochoreniach a 
ich príznakoch a ako im predovšetkým predchádzať. 

5. Vytvorené vývesky,  informujú o správnom postupe pri dodržiavaní hygieny a všetkých 
uvedených hygienických opatrení ,aby sa ubytovaní študenti nemuseli obávať výskytu 
parazitného ochorenia/ svrab/.  

6. Následné hygienické opatrenia: 
 Dodržiavanie zásad prevencie nepoužívaním cudzích postelí, uterákov a pod. 
 Dodržiavanie zásad osobnej hygieny a osobného kontaktu. 
 Povinnosť ubytovaného  okamžite nahlásiť infekčnú chorobu na ubytovacie 

a hospodárske oddelenie. 
 Povinnosť  dodanie o potvrdenie od lekára a následnej  liečbe a dodržiavanie jeho 

pokynov 
 

Ubytovaný / nakazený je povinný dodržiavať hygienické postupy  pri Hepatitíde typu C , kým 
sa nevylieči. 

 
 

VM Mlyny UK  po nahlásení výskytu parazitného ochorenia, ihneď zabezpečí dezinsekciu 
izieb, sociálnych zariadení , spoločných priestorov – chodieb a kuchyniek.  

 
  V posledných prípadoch výskytu parazitárneho ochorenia / svrabu / bolo zistené, že 
k jeho výskytu došlo z dôvodu prenosu z vonkajšieho domáceho prostredia ubytovaného 
študenta pri jeho nedodržiavaní uvedených hygienických zásad. 

  


