PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
DOMU SMÚTKU
Miesto :
Prevádzkovateľ :

KRUŠETNICA
Obecný úrad v Krušetnici
Článok I.
Úvodné ustanovenie

Úcta k pamiatke zomrelých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie Domu
smútku ako zdravotno–technického zariadenia, ktoré je určené k pietnemu ucteniu ľudských
pozostatkov, pri pohrebnom akte a iných náležitostiach slúžiacich na pochovanie ľudských
pozostatkov. Technické zariadenia sú stále udržiavané v stave ako to zodpovedá ušľachtilým
vzťahom, aby boli dodržiavané všetky zdravotné a súvisiace predpisy a prístupný pre
zamestnancov.
Čl. II.
Umiestnenie a miestnosti Domu smútku
Dom smútku sa nachádza oproti pohrebisku obce Krušetnica.
Pozostáva z týchto miestností podľa určenia:
1. Obradná miestnosť, kde pri pohrebnom akte je vystavená rakva s telom zosnulého,
ktorá sa na pevnom katafalku prepraví z bočnej časti obradnej miestnosti z
chladiaceho boxu.
2. Bočná časť obradnej miestnosti je vybavená dvojmiestnym chladiacim zariadením.
3. Súčasťou Domu smútku sú:
- WC pre mužov a ženy
- miestnosť pre personál
- WC a sprcha pre personál
Objekt Domu smútku je napojený na inžinierske siete:
1. Dom smútku je napojený na obecný vodovod a má vlastnú žumpu.
2. Dom smútku je napojený na elektrický rozvod, má svoje vlastné meranie
odberu.
3. Má vnútorné a vonkajšie osvetlenie.
4. Dom smútku je vybavený hasiacimi prístrojmi.
5. Vetranie Domu smútku je prirodzené.
Čl. III.
Obradná sieň
1. Dom smútku slúži obyvateľom pri pohrebných aktoch. Obradná miestnosť spolu so
svojím zariadením a príslušenstvom slúži pohrebným obradom.
2. Bočná časť obradnej miestnosti slúži k dočasnému umiestneniu zosnulých v chladiacom
zariadení po prevoze z nemocnice alebo z domu až do doby konania sa smútočného obradu.
Tento chladiaci priestor v čase uloženia zosnulého musí dosahovať teplotu 0° až 5°C.

Čl. IV.
Premiestnenie tela zosnulého
Telo zosnulého mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do domu smútku do
18 hodín. Prevoz zosnulého okrem prípadov „povinnosť pitva“ zabezpečí obstarávateľ
pohrebu.
Čl. V.
Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia
1. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu,
technickú vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a
čistote.
2. Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení:
Pri dekontaminácií povrchov sa zachováva:
➢ dvojfázový postup čistenia - najskôr mechanická očista za použitia syntetických
čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej
vode, a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom
➢ jednofázový postup čistenia - za použitia syntetických prípravkoch s čistiacim a
dezinfekčným účinkom
Pri dekontaminácií sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení
výrobcu a používajú sa osobné ochranné pomôcky.
3. Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
a) Musí sa vykonávať správne mechanická očista a pri dezinfekcií sa musí dodržať
správna koncentrácia dezinfekčného prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia
pitnou vodou tak, že do odmerného množstva vody sa pridá odmerané množstvo
prípravku, ktorý sa považuje za 100%.
b) Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím.
c) Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná
doba pôsobnosti.
d) Prípravky používané:
- na mechanickú očistu: Jar, Pur.
- čistiace prostriedky WC: Fixinela, Domestos
- dezinfekcia chladiaceho zariadenia: Savo
e) Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia,
udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydenzifikujú a vysušia.
4. Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: po použití a podľa
potreby
- chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa
potreby
Čl. VI.
Zamestnanci
1.
2.
3.

Podľa druhu vykonanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné
pomôcky - rukavice, pracovný odev, pracovnú obuv.
Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor - miestnosť pre personál.
Dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
- pravidelné umývanie rúk - tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným
účinkom
- pri kontaminácií rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú
prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom

ČL. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá správca pohrebiska.
2. V objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb.
3. Dom smútku je vybavený lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa
požiadaviek platnej normy
4. Priestory Domu smútku sa kontrolujú pred uložením ľudských pozostatkov do
chladiaceho zariadenia a pred uskutočnením obradu.
Tento Prevádzkový poriadok Domu smútku nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným
zastupiteľstvom v Krušetnici a Úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne.
V Krušetnici, dňa 03. mája 2007

Jozef Stančík
starosta obce

