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Článok I
Účel vydania
Účelom vydania tohto dodatku je definovanie postupu pri uvoľňovaní opatrení súvisiacich
s ochorením COVID-19 a vychádza z dokumentu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
„Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19“, ktorý bol
zverejnený dňa 03.06.2020.

Článok II
Fázy uvoľňovania
I. FÁZA – od 03.06.2020
 Umožnenie návštev u PSS vo vonkajších priestoroch zariadenia, mimo izieb klientov
 Umožnenie PSS krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa v sprievode
zamestnanca zariadenia, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou
koncentráciou osôb
 Umožnenie PSS absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré
vyžadujú jeho osobnú účasť v sprievode zamestnanca zariadenia
 Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára
 Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikérka, kaderníčka, masérka) v
priestoroch zariadenia
 Umožnenie vykonania revízií v zariadení, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a
nevykonávajú sa na izbách klientov
II. FÁZA – od 08.06.2020
 Umožnenie návštev v zariadení aj na izbách PSS, ak ju obýva sám
 Umožnenie návratu PSS do celoročnej formy ZSS podmienených odkázanosťou po pobyte
v domácom prostredí
 Umožnenie prechodu PSS z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou
do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou)
III. FÁZA – od 15.06.2020
 Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
 Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a celoročnou pobytovou formou do domácnosti; na
víkend alebo na sviatky
 Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane
bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu, za dodržiavania platných
hygienických opatrení (ochrana horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk)
IV. FÁZA – od 01.07.2020

2

Verzia: 01

Interný dokument
č. 01/2020

Domov sociálnych služieb pre dospelých
BOJKOVÁ

Výtlačok č.: 1

Účinnosť od: 04.06.2020

 Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami
obmedzeniach a s prípravou na možnú II. vlnu
 Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií

v doteraz

platných

legislatívnych

Článok III
Podmienky pre návštevy PSS
1. Všetky návštevy PSS je potrebné hlásiť vopred telefonicky na tel. čísle 034/658 34 27.
Zamestnanec DSS Bojková pri telefonickom rozhovore poinformuje osoby, ktoré majú
záujem prísť na návštevu PSS, o podmienkach návštevy v zariadení v zmysle prílohy č. 1
„Poučenie pre návštevy“.
2. V rovnakom čase sa môže nachádzať v DSS Bojková jedna návšteva.
3. Maximálny počet osôb na jednu návštevu sú 2 osoby, pričom do zariadenia nebudú
vpustené osoby, ktoré neboli vopred telefonicky ohlásené, príp. osoby, ktoré majú teplotu
vyššiu ako 37,2 °C, kašeľ, sekréciu z nosa, či iný príznak respiračného ochorenia, ani
osoby mladšie ako 15 rokov.
4. Návštevy PSS sa budú od 03.06.2020 realizovať iba v exteriéri DSS Bojková. Vzhľadom
na to, že prevádzkové podmienky DSS Bojková v súčasnosti nezabezpečujú, aby bol na
izbe umiestnený iba jeden PSS, návštevy u imobilných PSS budú umožnené až v IV. fáze
uvoľňovania opatrení. Dovtedy sú návštevy u imobilných PSS zakázané.
5. Zdravotný personál zabezpečí skríning návštev: meranie teploty, dezinfekcia rúk,
zisťovanie osobnej a cestovateľskej anamnézy (príloha č. 2)
6. Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku
imobilného klienta) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky,
dotykové plochy), vyvetraný a vyžiarený germicídnym žiaričom. Dezinfekciu priestorov
pre návštevy uskutočňuje upratovačka alebo službukonajúca sestra a zaznamená v tabuľke
„Záznam dezinfekcie priestorov pre návštevy“, ktorý je prílohou č. 3 tohto dodatku.
7. Návštevy u PSS sú časovo obmedzené na 1 hodinu.
8. Osoby navštevujúce PSS dostanú pri vstupe do zariadenia „Poučenie pre návštevy“
(príloha č. 1) a podpíšu „Čestné vyhlásenie“ (príloha č. 2), ktoré sú prílohou tohto dodatku.
9. Záznam návštev bude uskutočňovaný službukonajúcim zdravotným personálom v tabuľke
„Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb“, ktorá je prílohou č. 6 tohto
dodatku.
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Článok IV
Podmienky k umožneniu dočasného opustenia zariadenia
1. Od 03.06.2020 je možné dočasne opustiť zariadenie len v sprievode zamestnanca
zariadenia, dobrovoľníka, prípadne rodinného príslušníka, a to na dobu nevyhnutnú na
vybavenie potrebných záležitostí (návšteva lekára, vybavenie dokladov na úrade a pod.).
2. Sprevádzajúce osoby, ako aj prijímatelia sociálnej služby majú počas celej doby dočasného
opustenia zariadenia vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a na rukách
rukavice, prípadne pravidelne používajú dezinfekciu rúk.
3. Po návrate prijímateľa sociálnej služby a zamestnanca späť do zariadenia bude zdravotným
personálom zabezpečená dezinfekcia rúk a zmeranie teploty.
4. Po dobu 14 dní od dočasného opustenia zariadenia bude sledovaný zdravotný stav
prijímateľa sociálnej služby aj sprevádzajúcej osoby. V prípade, ak sa u prijímateľa
sociálnej služby alebo sprevádzajúcej osoby objaví podozrenie na ochorenie COVID-19,
bude sa postupovať v súlade s Článkom IV a Článkom V Krízového plánu.
5. Každé dočasné opustenie zariadenia bude monitorované v „Evidencii absolvovaných
vychádzok“, ktorá je prílohou č. 5 tohto dodatku.

Článok V
Podmienky poskytovania externých služieb v zariadení
Osoby, ktoré poskytujú služby starostlivosti o ľudské telo pre prijímateľov sociálnej služby v DSS
Bojková sú povinné dodržiavať nasledovné:
1. Musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
2. Sú povinné súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné
okuliare.
3. Upraviť časový harmonogram tak, aby medzi jednotlivými PSS bol vždy priestor na
upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na
nohy).
4. Dezinfekciu vykonávať po každom PSS dezinfekčným prostriedkom.
5. Pravidelne si dezinfikovať ruky.
6. Príchod a odchod evidovať v samostatnej tabuľke „Zoznam osôb, ktoré poskytujú externé
služby starostlivosti o telo“, ktorá je prílohou č. 4 tohto dodatku.
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Po odchode osoby, ktorá poskytovala externé služby starostlivosti o telo, bude miestnosť, v ktorej
boli tieto služby poskytované vydezinfikovaná, vyvetraná a vyžiarená germicídnym žiaričom.
Dezinfekciu a použitie germicídneho žiariča uskutoční upratovačka.

Článok VI
Podmienky pre návrat, prijímanie a presun
prijímateľov sociálnej služby s celoročnou pobytovou formou
Prijímateľ sociálnej služby, ktorému bolo počas krízovej situácie prerušené poskytovanie sociálnej
služby celoročnou pobytovou formou v DSS Bojková a bola mu starostlivosť poskytovaná
rodinou v domácom prostredí, sa môže od 8. júna 2020 vrátiť späť do zariadenia za týchto
podmienok:
1. Prijímateľ sociálnej služby, resp. jeho zákonný zástupca, pri návrate do zariadenia vyplní
a podpíše Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb,
s ktorými je v styku (príloha č. 1).
2. Prijímateľ sociálnej služby absolvuje pri návrate test na COVID-19, ktorého výsledok musí
byť negatívny. V prípade pozitívneho výsledku sa bude postupovať v súlade s Krízovým
plánom DSS Bojková.
3. Po dobu 14 dní od návratu do zariadenia bude sledovaný zdravotný stav všetkých
prijímateľov sociálnej služby. V prípade, ak sa u niektorého prijímateľa sociálnej služby
objaví podozrenie na ochorenie COVID-19, bude sa postupovať v súlade s Článkom IV
a Článkom V Krízového plánu.
Pri presune prijímateľa sociálnej služby medzi Zariadeniami sociálnych služieb s celoročnou
pobytovou formou, ktoré sa v DSS Bojková môže uskutočňovať od 08. júna 2020, sa postupuje
rovnako ako pri návrate PSS z domáceho prostredia.
Od 15. júna 2020 pristúpi DSS Bojková k opätovnému prijímaniu nových prijímateľov sociálnych
služieb pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom
zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19:
1. Prijímateľ sociálnej služby, resp. jeho zákonný zástupca, pri príchode do zariadenia vyplní
a podpíše Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb,
s ktorými je v styku (príloha č. 1).
2. Prijímateľa sociálnej služby pri nástupe sprevádza maximálne jedna osoba, ktorá má
zabezpečenú primeranú ochranu horných dýchacích ciest.
3. Pri vstupe zmeria zdravotný personál telesnú
teplotu prichádzajúceho PSS
a sprevádzajúcej osoby. V prípade zvýšenej telesnej teploty (nad 37,2 °C), nebude
umožnený vstup do zariadenia. Vstup do zariadenia bude tomuto PSS opätovne umožnený
až nasledujúci týždeň, po preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára.
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4. Zdravotný personál zabezpečí dezinfekciu rúk prichádzajúcemu PSS a sprevádzajúcej
osobe.
5. Po dobu 14 dní od príchodu nového PSS do zariadenia bude sledovaný zdravotný stav
všetkých prijímateľov sociálnej služby. V prípade, ak sa u niektorého prijímateľa sociálnej
služby objaví podozrenie na ochorenie COVID-19, bude sa postupovať v súlade
s Článkom IV a Článkom V Krízového plánu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok je záväzný pre všetkých vecne príslušných zamestnancov DSS Bojková a nadobúda
účinnosť dňom 04.06.2020.
O vydaných opatreniach príslušných orgánov verejného zdravotníctva budú zamestnanci
informovaní na pracovných poradách, čo potvrdia svojím podpisom v prezenčnej listine.
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 - Poučenie pre návštevy
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie osoby, ktorá navštevuje prijímateľa sociálnej služby
Príloha č. 3 – Záznam dezinfekcie priestorov pre návštevy
Príloha č. 4 - Zoznam osôb, ktoré poskytujú externé služby starostlivosti o telo
Príloha č. 5 – Denná evidencia absolvovaných vychádzok
Príloha č. 6 – Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k smernici č. 01/2020
POUČENIE PRE NÁVŠTEVY

POUČENIE PRE NÁVŠTEVY
Veľmi si vážime Váš záujem o Vašich rodinných príslušníkov a známych, ktorí sú prijímateľmi
sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre dospelých Bojková. Tešíme sa, že
epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšila natoľko, že sme mohli opäť povoliť aj osobné
návštevy v našom zariadení. Vzhľadom na to, že v našom zariadení zabezpečujeme sociálnu
službu fyzickým osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám v súvislosti s nákazou COVID-19,
musíme byť neustále veľmi opatrní a dbať na dodržiavanie potrebných hygienických opatrení.
Za účelom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v DSS Bojková sú všetky osoby
navštevujúce prijímateľa sociálnej služby povinné dodržiavať tieto pokyny:
 Vaša návšteva musí byť vopred telefonicky dohodnutá na tel. č. 034/658 34 27.
V rovnakom čase môže byť v DSS Bojková iba jedna návšteva.
 Maximálny počet osôb na jednu návštevu sú 2 osoby, pričom do zariadenia nebudú
vpustené osoby, ktoré neboli vopred telefonicky ohlásené, príp. osoby, ktoré majú teplotu
vyššiu ako 37,2 °C, kašeľ, sekréciu z nosa, či iný príznak respiračného ochorenia, ani
osoby mladšie ako 15 rokov.
 Pri príchode Vám naša službukonajúca sestra poskytne dezinfekciu rúk, zmeria telesnú
teplotu a požiada Vás, aby ste vyplnili a podpísali „Čestné vyhlásenie“ týkajúce sa Vášho
zdravotného stavu a cestovateľskej anamnézy.
 V celom areáli zariadenia noste na tvári ochranné rúško.
 Počas návštevy sa zdržujte len v exteriéri zariadenia. K dispozícii máte altánok, ktorý je
príjemným miestom pre strávenie spoločného času. Altánok je dezinfikovaný po každej
návšteve službukonajúcou sestrou.
 Počas návštevy obmedzte fyzický kontakt s prijímateľom sociálnej služby. (nepodávajte si
ruky a pod.).
 Vaša návšteva môže trvať maximálne 1 hodinu.
 Nenoste prijímateľom sociálnej služby žiadne jedlo z domu (koláče, rezne a pod.).
 V prípade, že chcete prijímateľovi sociálnej služby zabezpečiť nákup, prineste len veci
trvanlivého charakteru, ktoré sú zabalené v samostatnom obale, a odovzdajte ich pri
príchode službukonajúcemu personálu. Všetky veci budú uložené do preventívnej
karantény a následne odovzdané príslušnému prijímateľovi sociálnej služby.
 Riaďte sa pokynmi nášho personálu.
Ďakujeme, za pochopenie.
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k smernici č. 01/2020
ČESTNÉ VYHLÁSENIE OSOBY, KTORÁ NAVŠTEVUJE PSS

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Meno a priezvisko návštevníka: ..............................................................................................................
Dátum narodenia: ....................................................................................................................................
Adresa a telefónny kontakt: ....................................................................................................................

Vážená pani, vážený pán,
v dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, našich prijímateľov
sociálnej služby, ako aj ošetrujúceho personálu, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k nasledujúcim
skutočnostiam:
- v období posledného mesiaca som nebol/-a v rizikovej oblasti výskytu COVID -19, rovnako ani žiaden z
mojich rodinných príslušníkov
- nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a
pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov
- nie som v karanténe
Zároveň Vás chceme informovať, že žiaden zo zdravotníckych pracovníkov, s ktorým sa dostanete do
kontaktu, si nie je vedomý vlastnej nákazy vírusom SARS-CoV-II, ani nemá žiadne príznaky ochorenia
COVID-19.
Ja dolupodpísaný/-á..........................................................................čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som
poskytol/-a sú pravdivé. Zároveň svojím podpisom dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov.
Som si vedomý/á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom
vyhlásení, najmä som si vedomý/á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových
podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona – Šírenie
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).

V Bojkovej, dňa .......................

Podpis návštevníka: ......................................................
Anamnézu odobral: .......................................................
Odmeraná telesná teplota : ...........................................
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Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 k smernici č. 01/2020
ZÁZNAM DEZINFEKCIE PRIESTOROV PRE NÁVŠTEVY

ZÁZNAM DEZINFEKCIE PRIESTOROV PRE NÁVŠTEVY
Na základe "Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19", ktorý
stanovuje rámcové podmienky pre umožnenie návštev v pobytových zariadeniach podmienených
odkázanosťou, sa uskutočňuje dezinfekcia priestorov určených pre návštevy dezinfekčným prípravkom po
ukončení každej návštevy.
Dátum

Čas

Meno osoby, ktorá vykonala
dezinfekciu

Podpis
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Príloha č. 4 k Dodatku č. 1 k smernici č. 01/2020
ZOZNAM OSOB, KTORÉ POSKYTUJÚ EXTERNÉ SLUŽBY STAROSTLIVOSTI O TELO

Zoznam osôb, ktoré poskytujú externé služby starostlivosti o telo
Meno a priezvisko

Vykonané služby

Dátum

Čas
príchodu

Čas
odchodu

Podpis
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Príloha č. 5 k Dodatku č. 1 k smernici č. 01/2020
EVIDENCIA ABSOLVOVANÝCH VYCHÁDZOK,
ZÁLEŽITOSTÍ PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

VYŠETRENÍ

ALEBO

ÚRADNÝCH

Účel

Dátum

Čas
príchodu

Meno a priezvisko
prijímateľa
sociálnej služby

Čas
odchodu

Evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí
prijímateľov sociálnej služby
Meno, priezvisko a podpis
sprevádzajúcej osoby

Podpis PSS
(spôsobilého na
právne úkony)
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Príloha č. 6 k Dodatku č. 1 k smernici č. 01/2020
DENNÁ EVIDENCIA NÁVŠTEV V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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