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PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I 

Účel vydania 

 
Tento dokument sa vydáva v súlade s aktuálnymi opatreniami a podmienkami uvedenými vo 

vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187, s krízovým 

pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s 

aktuálnym krízovým plánom opatrení Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková 

s účinnosťou od 26.04.2021 až do odvolania. Upravujeme režim návštev nasledovne: 

 

 

 

Článok II 

Plán návštev v DSS Bojková 

 
1) V DSS Bojková sa upravuje režim návštev nasledovne: 

Návštevy v zariadení sú v obmedzenom režime, z tohto dôvodu je potrebné sa na návštevu 

vopred prihlásiť.  

KONTAKTNÁ OSOBA PRE NÁVŠTEVY: Mgr. Marianna Škápiková - riaditeľka 

                                                                         tel. číslo: 034/654 00 68, 0911 856 843 

                                                                         e-mail: skapikova.marianna@zupa-tt.sk 

 

                                                                          Mgr. Elena Výbochová – soc. pracovníčka 

                                                                          tel. 034/654 00 69 

                                                                          e-mail: vybochova.elena@zupa-tt.sk 

 

OHLÁSENIE NÁVŠTEV:  

1) návštevy sa ohlasujú vopred min. 24 hodín,                                           

2) podmienky návštev sa dopredu konzultujú s kontaktnou osobou pre návštevy, ktorá ich 

informuje o podmienkach návštev v zariadení v zmysle dokumentu  „Poučenie pre 

návštevy“ (príloha č. 1),  

3) záznam návštev bude uskutočňovaný službukonajúcim zdravotným personálom v 

tabuľke „Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb“ (príloha č. 2). 

 

 

Článok III 

Priestory určené pre návštevy 

 
- Exteriér poskytovateľa sociálnej služby – altánok 

- Interiér poskytovateľa sociálnej služby – vyčlenený priestor na návštevu v prípade 

nepriaznivého počasia 

 

 

 

mailto:skapikova.marianna@zupa-tt.sk
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Článok IV 

Podmienky návštev 

 
- Vzhľadom na súčasnú situáciu boli určené návštevné hodiny od 09.00 hod. do 15.00 

hod. (pracovné dni, víkendy, sviatky). 

- Maximálny počet osôb  na jednu návštevu sú 2 osoby. 

- Dĺžka návštevy by nemala presiahnuť 60 minút. 

 

 

Článok V 

Podmienky pre návštevy 
 

1) Zdravotný personál zabezpečí skríning návštev: meranie teploty, dezinfekcia rúk, 

zisťovanie osobnej a cestovateľskej anamnézy (príloha č. 3) 

 

2) Vstup do priestorov umožňujeme návšteve len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami, podľa aktuálneho usmernenia FFP2 alebo KN95 počas celej doby návštevy 

a zabezpečením odstupu (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálna 

izolácie od iných osôb mimo navštevovanej osoby). 

 

3) PSS musí mať počas celej doby návštevy podľa aktuálneho usmernenia prekryté horné 

dýchacie cesty respirátorom FFP2.  

 

4) Počas návštevy z preventívnych dôvodov nie je povolená konzumácia jedál a nápojov. 

 

5) Testovanie všetkých návštev antigénovými testami pred uskutočnením návštevy (i v 

prípade prekonaného ochorenia), alebo potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR/ 

antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom 

zaočkovaní proti COVID-19. 

 

Personál zariadenia má právo neumožniť návštevu v prípade, ak: 

 

1) fyzická osoba sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID – 19 

a odmietne možnosť vykonania testovania antigénovým testom v DSS Bojková, 

2) pri kontrole personálom zariadenia sa zistí porušenie karanténnych opatrení zo strany 

návštevy, 

3) pri vstupnej kontrole sa zistí zvýšená telesná teplota, 

4) návšteva nedodrží podmienky pre návštevy v zariadení. 

Personál zariadenia má možnosť kontrolovať dodržiavanie hygienicko-epidemiologických 

opatrení počas návštevy.  

 

 

Článok VI 

Dezinfekcia priestorov 
 

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), 
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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. 4 tohto dodatku.  

 

 

Článok VII 

Pobyt PSS mimo zariadenia 

 
1. Pobyt PSS mimo DSS Bojková (ak sa jedná o pobyt v ústavnom zariadení napr. 

hospitalizácia, kúpele; alebo v prípade ak absolvoval inú aktivitu pri ktorej nebolo 

dodržané nosenie rúška/respirátora okrem lekárskeho vyšetrenia a ošetrenia napr. u zubára) 

sa bude postupovať v zmysle „Špeciálnych zásad protiepidemiologických prístupov 

a bezpečnosti pacienta/klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu“ 

(príloha č. 5) podľa I., II., III. a IV. stupňa varovania: 

 

 izolácia po dobu najmenej 8 dní a následné testovanie podľa NTS SARS-CoV-2 (ak 

nemá výnimku), sledovanie klinického stavu (príznakov infekčného ochorenia - podľa 

štandardného postupu), počas izolácie bez návštev 

 na PSS sa nevzťahuje izolácia, ak sa jedná o prijímateľa s ukončeným očkovaním 

a uplynulo 14 dní od dávky, ktorú určil lekár ako poslednú v očkovacej schéme 

 

2.  Pobyt PSS mimo DSS Bojková - krátky pobyt mimo ZSS (úradné inštitúcie, návšteva 

lekára, nákup osobných vecí a pod.) 

 

 sledovanie klinického stavu (príznakov infekčného ochorenia - podľa štandardného 

postupu)  

 

Spoločenské, športové a duchovné aktivity, zdravotné služby a služby skrášľovania tela sa 

riadia podľa „Špeciálnych zásad protiepidemiologických prístupov a bezpečnosti 

pacienta/klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu“. 

 

Plán uvoľňovania opatrení týkajúcich sa návštev je platný od 26.04.2021 do odvolania. 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 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.  

 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. 

 Pri príchode sa každý návštevník musí preukázať negatívnym výsledkom 

PCR/antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín, alebo potvrdením o kompletnom 

zaočkovaní proti COVID-19. 

 V celom areáli zariadenia noste na tvári respirátor FFP2 alebo KN95. 

 Počas návštevy sa zdržujte len v exteriéri zariadenia alebo v prípade nepriaznivého 

počasia v miestnosti určenej na návštevy. 

 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. 
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Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 k smernici č. 01/2020 

 

DENNÁ EVIDENCIA NÁVŠTEV V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
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Príloha č. 3 k Dodatku č. 2 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. 4 k Dodatku č. 2 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 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 



 

Interný dokument 

 č. 02/2021 

Domov sociálnych služieb pre dospelých 

BOJKOVÁ 

Verzia: 01 Výtlačok č.: 1 Účinnosť od: 26.04.2021 

 

9 
 

Príloha č. 5 k Dodatku č. 2 k smernici č. 01/2020 

 

ŠPECIÁLNE ZÁSADY PRODIEPIDEMIOLOGICKÝCH PRÍSTUPOV A BEZPEČNOSTI 

PACIENTA/KLIENTA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH VO VZŤAHU KU SARS-COV-2 

PRENOSU 

 

 

Indikátor/ aktivita Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania

Všeobecné zásady "balíčka 

ochrany pred SARS-CoV-2" ROR podľa  platných opatrení ROR podľa  platných opatrení

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

Všeobecné zásady "balíčka 

ochrany pred SARS-CoV-2" ROR podľa  platných opatrení ROR podľa  platných opatrení

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých 

priestorov, zvýšená dezinfekcia  

(najmä hygiena rúk, kľučiek, 

zdielaných pomôcok a  pod.)

Opatrenia pre zabránenie 

prenosu SARS-CoV-2 a 

bezpečnosť pacienta a klienta 

v sociálnych službých 

(pobytového, ambulantného, 

terénneho typu)

Pobyt klienta SS mimo ZSS 

(ak sa jedná o pobyt v 

ústavnom zariadení napr. 

hospitalizácia, kúpele; 

prirodzené prostredie alebo v 

prípade ak absolvoval inú 

aktivitu pri ktorej nebolo 

dodržané nosenie rúška/ 

respirátora okrem lekárskeho 

vyšetrenia a ošetrenia napr. u 

zubára)

postup podľa  platných opatrení 

a  š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

postup podľa  platných opatrení 

a  š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

postup podľa  platných opatrení 

a  š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

izolácia  po dobu najmenej 8 dní 

a  nás ledné testovanie podľa  

NTS SARS-CoV-2 (ak nemá 

výnimkua), s ledovanie 

kl inického s tavu (príznakov 

infekčného ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu), počas  

i zolácie bez návštevb 

i zolácia  po dobu najmenej 8 dní 

a  nás ledné testovanie podľa  

NTS SARS-CoV-2 (ak nemá 

výnimkua), s ledovanie 

kl inického s tavu (príznakov 

infekčného ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu), počas  

i zolácie bez návštevb

i zolácia  po dobu najmenej 8. 

dní a  nás ledné testovanie 

podľa  NTS SARS-CoV-2 (ak nemá 

výnimkua), s ledovanie 

kl inického s tavu (príznakov 

infekčného ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu), počas  

i zolácie bez návštevb 

i zolácia  po dobu najmenej 8 dní 

a  nás ledné testovanie podľa  

NTS SARS-CoV-2 (ak nemá 

výnimkua), s ledovanie 

kl inického s tavu (príznakov 

infekčného ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu), počas  

i zolácie bez návštevb

Pobyt klienta SS mimo ZSS - 

krátky pobyt mimo ZSS 

(úradné inštitúcie, jasle, 

predškolské a školské 

zariadenia, zamestnanie)

postup podľa  platných opatrení 

a  š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

postup podľa  platných opatrení 

a  š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

postup podľa  platných opatrení 

a  š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

s ledovanie kl inického s tavu 

(príznakov infekčného 

ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu) a  podľa  

postupu platných opatrení a  

š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

s ledovanie kl inického s tavu 

(príznakov infekčného 

ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu) a  podľa  

postupu platných opatrení a  

š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

s ledovanie kl inického s tavu 

(príznakov infekčného 

ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu) a  podľa  

postupu platných opatrení a  

š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

s ledovanie kl inického s tavu 

(príznakov infekčného 

ochorenia  - podľa  

š tandarndého postupu) a  podľa  

postupu platných opatrení a  

š tandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 

v sociá lnych s lužbách

Spoločenské aktivity (v ZSS)

v súlade s  prevádzkovým 

poriadkom a  podľa  NTS SARS-

CoV-2

v súlade s  prevádzkovým 

poriadkom a  podľa  NTS SARS-

CoV-2

do 10 osôb vrátane 

zamestnancov a  kl ientov v 

súlade s  prevádzkovým 

poriadkom a  podľa  NTS SARS-

CoV-2

do 6 osôb vrátane 

zamestnancov a  kl ientov v 

súlade s  prevádzkovým 

poriadkom a  podľa  NTS SARS-

CoV-2, preferované aktivi ty 

mimo izby 

do 6 osôb vrátane 

zamestnancov a  kl ientov v 

súlade s  prevádzkovým 

poriadkom a  podľa  NTS SARS-

CoV-2, preferované aktivi ty 

mimo izby (ideálne v exteriéry)

max. 1 rodina  resp. do 6 osôb, 

vrátane zamestnancov a  

kl ientov v súlade s  

prevádzkovým poriadkom a  

podľa  NTS SARS-CoV-2, 

preferované aktivi ty mimo izby 

(ideálne v exteriéry)

preferovať individuálne aktivi ty, 

max. 2 členovia  rodiny, 

zamestnancov, kl ientov 

zariadenia  v súlade s  

prevádzkovým poriadkom a  

podľa  NTS SARS-CoV-2 

Športové aktivity bez obmedzenia bez obmedzenia

povolené bez obmedzení v ZSS, 

s  ROR obmedzeniami  mimo ZSS 

(napr. športové skupiny zložené 

okrem kl ientov ZSS a j z členov 

malé uzatvorené skupinky zo 

ZSS max 10 osôb

malé uzatvorené skupinky zo 

ZSS max 6 osôb 

individuálne a lebo s  trénerom 

a lebo zodpovedným 

zamestnancom

individuálne a lebo s  trénerom 

a lebo zodpovedným 

zamestnancom

Duchovná služba bez obmedzenia bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia , 

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo ZSS

malé spoločenstvá  do 10 osôb, 

bohos lužba neobmedzene pre 

osoby zo ZSS, obmedzenia  

podľa  COVID automatu/ 

platných opatrení pre s lužbu 

mimo ZSS

malé spoločenstvá  do 6 osôb, 

bohos lužba neobmedzene pre 

osoby zo ZSS, obmedzenia  

podľa  COVID automatu/ 

platných opatrení pre s lužbu 

mimo ZSS

individuálna  duchovná a  

pastoračná s lužba, malé 

spoločenstvá, bohos lužba do 6 

ľudí zo ZSS

individuálna  duchovná a  

pastoračná s lužba

Sociálne právne a iné odborné 

poradenstvo bez obmedzenia bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia , 

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo ZSS

individuálne v ZSS, obmedzenia  

podľa  COVID automatu/ 

platných opatrení pre s lužbu 

mimo ZSS

individuálne v ZSS a  iba  

nevyhnutné mimo ZSS, 

uprednostniť použi tie 

informačnej technológie

individuálne v ZSS a  iba  

nevyhnutné mimo ZSS, 

uprednostniť použi tie 

informačnej technológie

individuálne v ZSS a  iba  

nevyhnutné mimo ZSS, 

uprednostniť použi tie 

informačnej technológie

Služby skrášlovania tela 

(kaderníčka, holič, podiater a 

pod.) bez obmedzenia bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia , 

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo ZSS

individuálna  s lužba v ZSS resp. 

v domácom prostredí (TSS) v 

súlade s  NTS SARS-CoV-2 a  

platnými  opatreniami  pre 

s lužby

individuálna  s lužba v ZSS resp. 

v domácom prostredí (TSS) v 

súlade s  NTS SARS-CoV-2 a  

platnými  opatreniami  pre 

s lužby

individuálna  s lužba v ZSS resp. 

v domácom prostredí (TSS) v 

súlade s  NTS SARS-CoV-2 a  

platnými  opatreniami  pre 

s lužby

individuálna  s lužba v ZSS resp. 

v domácom prostredí (TSS) v 

súlade s  NTS SARS-CoV-2 a  

platnými  opatreniami  pre 

s lužby

Zdravotné služby (v aj mimo 

ZSS/ TSS, vrátane 

fyzioterapie, masáží) bez obmedzenia bez obmedzenia

bez obmedzenia , obmedzenia  

podľa  COVID automatu/ 

platných opatrení pre s lužbu 

mimo ZSS

bez obmedzenia  na  základe 

indikácie ak sa  dá  uprednostniť 

individuálne resp nevyhnutná 

as is tencia , masáže iba  v ZSS c, d

bez obmedzenia  na  základe 

indikácie ak sa  dá  uprednostniť 

individuálne resp nevyhnutná 

as is tencia , masáže iba  v ZSS c, d

bez obmedzenia  na  základe 

indikácie ak sa  dá  uprednostniť 

individuálne resp nevyhnutná 

as is tencia , masáže iba  v ZSS c, d

bez obmedzenia  na  základe 

indikácie ak sa  dá  uprednostniť 

individuálne resp nevyhnutná 

as is tencia , masáže iba  v ZSS c, d

Dodávateľské, revízne, 

rekonštrukčné a stavbárske 

práce

bez obmedzení podľa  

prevádzkového poriadku

bez obmedzení v súlade s  

platnými  opatreniami  a  podľa  

prevádzkového poriadku

bez obmedzení v súlade s  

platnými  opatreniami  a  podľa  

prevádzkového poriadku

podľa  vyhodnotenia  

poskytovateľa  sociá lnej s lužby v 

súlade s  platnými  opatreniami  

a  podľa  prevádzkového 

poriadku

podľa  vyhodnotenia  

poskytovateľa  sociá lnej s lužby v 

súlade s  platnými  opatreniami  

a  podľa  prevádzkového 

poriadku

na izbách a j v iných priestoroch 

ZSS iba  nebyhnutné v súlade s  

platnými  opatreniami  a  podľa  

prevádzkového poriadku,  viesť 

zoznam osôb po dobu 30 dní

na  izbách a j v iných priestoroch 

ZSS iba  nebyhnutné v súlade s  

platnými  opatreniami  a  podľa  

prevádzkového poriadku, viesť 

zoznam osôb po dobu 30 dní

Sociálne služby pobytového 

typu bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia , 

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo ZSS

v ZSS bez obmedzenia , 

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo ZSS

bez obmedzenia  poskytovania  

SS kl ientom v ZSS (iba  v počte 

do 10 kl ientov). Externé s lužby v 

ZSS resp. poskytované kl ientom 

mimo ZSS podľa  platných 

opatrení. Návštevy individuálne 

podľa  NTS SARS-CoV-2 a  podľa  a, 

b, c, d

bez obmedzenia  poskytovania  

SS kl ientom v ZSS (iba  v počte 

do 6 kl ientov). Externé s lužby v 

ZSS resp. poskytované kl ientom 

mimo ZSS podľa  platných 

opatrení. Návštevy individuálne 

podľa  NTS SARS-CoV-2 a  podľa  a, 

b, c, d

Individuálna  SS bez 

obmedzenia  poskytovania  

kl ientom v ZSS. Možné malé 

skupinové aktivi ty SS do 6 soôb. 

Externé s lužby v ZSS resp. 

poskytované kl ientom mimo 

ZSS iba  v nevyhnutnom rozsahu 

podľa  platných opatrení. 

Návštevy individuálne podľa  

NTS SARS-CoV-2 a  podľa  a, b, c, d

Individuálna  SS bez 

obmedzenia  poskytovania  

kl ientom v ZSS. Externé s lužby v 

ZSS resp. poskytované kl ientom 

mimo ZSS iba  v nevyhnutnom 

rozsahu podľa  platných 

opatrení. Návštevy individuálne 

podľa  NTS SARS-CoV-2 a  podľa  a, 

b, c, d

Sociálne služby 

ambulantného typu bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia , 

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo ZSS

v ZSS bez obmedzenia , 

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo ZSS

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) podľa  

rozsahu potrieb kl ienta  a  

prezenčné poskytovanie SS v 

ZSS pre nezaočkovaných  v 

skupinkách do 6 kl ientov (podľa  

platných opatrení a  v súlade s  

NTS SARS-CoV-2), pre 

zaočkovaných 75% kapaci ty ZSS d

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) podľa  

rozsahu potrieb kl ienta  a  

prezenčné poskytovanie SS v 

ZSS pre  nezaočkovaných  v 

skupinkách do 6 kl ientov (podľa  

platných opatrení a  v súlade s  

NTS SARS-CoV-2), pre 

zaočkovaných 50% kapaci ty ZSS d

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) podľa  

rozsahu potrieb kl ienta  a  

možné je poskytovanie SS v ZSS 

prezenčne - individuálne a lebo 

v malých skupinkách do 6 

kl ientov pre nezaočkovaných 

podľa  platných opatrení a  v 

súlade s  NTS SARS-CoV-2, pre 

zaočkovaných podľa  prefencie 

kl ienta  avšak nie viac ako 50% 

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) resp. 

pomocou informačných 

technológi í podľa  rozsahu 

potrieb kl ienta. Poskytovanie SS 

mimo PPK s  doprovodom podľa  

platných opatrení a  v súlade s  

NTS SARS-CoV-2

Terénne sociálna služba bez obmedzenia

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo PPK

obmedzenia  podľa  COVID 

automatu/ platných opatrení 

pre s lužbu mimo PPK

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) podľa  

platných opatrení a  v súlade s  

NTS SARS-CoV-2 d

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) podľa  

platných opatrení a  v súlade s  

NTS SARS-CoV-2 d

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) podľa  

platných opatrení a  v súlade s  

NTS SARS-CoV-2 d

Individuálna  SS v pri rodzenom 

prostredí kl ienta  (PPK) podľa  

platných opatrení a  v súlade s  

NTS SARS-CoV-2 d

Vysvetlivky:
a ak sa  jedná o kl ienta  s  ukončeným očkovaním a  uplynulo 14 dní od dávky, ktorú lekár urči l  ako pos lednú v očkovacej schéme (poznámka: u niektorých kl ientov bude podaná iba  1 dávka, u iných 2 dávky - rozhodne o tom lekár očkovacieho centra) a  kl ienti , ktorí prekonal i  ochorenie COVID-19 (počas  180 dní od prekonania  ochorenia , ak ošetrujúci  lekár neurčí inak) 
b
 ak sa  jedná o pa l iatívneho a lebo zomiera júceho kl ienta  návštevy sú povolené rovnako ako pre kl ientov s  výnimkov po 14 dní po ukončené očkovania  resp. prekonaní ochorenia  počas  180 dní

c u mobi lných kl ientov z viaclôžkovej i zby preferencia  s lužieb  mimo obytnej i zby (v miestnosti  určenej pre s lužbu)
dak kl ient a lebo zamestnanec nie je zaočkovaný, je testovaný 2x do týždňa, prípadne podľa  potreby

TSS - terénna sociá lna  s lužba

NTS SARS-CoV-2 - Národná testovacia  s trátégia  pre testovanie SARS-CoV-2

Postup podľa  prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a ) zamestnanci  (vrátane opatrovatel iek v TSS) - príznaky akútneho infekčného ochorenia , testovanie podľa  NTS SARS-CoV-2, odporúčané očkovanie,                                                                                                                                                                                                                                                   

b) dodávatel ia  externých s lužieb - príznaky akútneho infekčného ochorenia , testovanie podľa  NTS SARS-CoV-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

c) návštevy a  doprovod kl ientov v zariadení a  na  vyšetrenia  a  iné nevyhnutné úkony: príznaky akútneho infekčného ochorenia , testovanie podľa  NTS SARS-CoV-2,                                                                                                                                                                                                                                

d) kl ienti  sociá lnych s lužieb - odporúčané očkovanie, tam kde nie je možné (kontra indikované a lebo odmietnuté) očkovanie , testovanie podľa  NTS SARS-CoV-2, zdravotno-sociá lne š tandardné postupy v prevenci i  a  l iečbe ochorení v 

spolupráci  s  ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdrav. pracovníkom podľa  š tadnardných ošetrovateľských a  kl inických postupov v soc.s lužbých

Všeobecné zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

Špeciálne zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu


