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1. Účel a záväznosť dokumentu
V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 a s tým
súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých
opatrení a povinnosti v zaradení sociálnych služieb, vrátane umožnenia dočasného opustenia
zariadenia za účelom pohybu mimo zariadenia (ďalej len „vychádzka“), absolvovania lekárskych
vyšetrení a vybavenia úradných záležitostí klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých
Lehnice.
Táto interná smernica upravuje základné podmienky pre umožnenie dočasného opustenia
zariadenia pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemologického režimu a opatrení za
účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 v súlade s Usmernením Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny SR k umožneniu dočasného opustenia zariadenia sociálnych služieb
s pobytovou formou od 03.06.2020. Táto interná smernica upravuje iba tie opatrenia, ktoré sú
nad rámec bežného chodu zariadenia. V prípade potreby zariadenie konzultuje organizačné
postupy súvisiace s aktuálnymi hygienicko-epidemologickými opatreniami ÚVZ SR, vydanými
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s príslušným RÚVZ.

2. Plán dočasného opustenia zariadenia
Odporúčané podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa
mimo priestorov pobytových zariadení podmienených odkázanosťou, absolvovanie
lekárskych vyšetrení a úradných záležitostí
(1) V zariadení sa odporúča v I. fáze len krátkodobé opustenie zariadenia, v intervale do
60 min, odporúčame ich realizovať v sprievode zamestnanca zariadenia a to
maximálne v skupinách do 5 klientov s vyhnutím sa uzatvorenými priestorom s vyššou
koncentráciou osôb (obchody, kultúrne zariadenia), povinnosťou zamestnanca
podpísať Dennú evidenciu dočasného opustenia zariadenia, absolvovaných
vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnej služby (ďalej len
„klienti“), údaje z evidencie svojim podpisom potvrdí určený zodpovedný zamestnanec;
ak zdravotný stav klienta neumožňuje, zápis do dennej evidencie vykoná určený
zamestnanec zariadenia a klient evidenciu nepodpisuje; alebo v sprievode rodinného
príslušníka (sprevádzajúce osoby).
(2) Lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných záležitostí je I. fáze možné absolvovať len
v sprievode zamestnanca a v II. fáze samostatne.
(3) Pri krátkodobom opustení zariadenia je potrebné používať OOP.
(4) Pri návrate klientov je potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygienických opatrení
pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia).
Návrat do zariadenia
(1) Pri návrate do zariadenia je nutné každému návštevníkovi a sprevádzajúcej osobe
zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo
príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia
z nosa), nebude sprevádzajúcej osobe umožnený vstup do zariadenia a klienta je
potrebné izolovať od ostatných klientov min po dobu 48 hodín.
(2) Po návrate klienta a zamestnanca do zariadenia je potrebné zabezpečiť hygienu rúk.
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(3) Ak sa u klienta kedykoľvek po dobu 14 dní po dočasnom opustení zariadenia objavia
príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa
sociálnej služby a postupuje podľa usmernenia RÚVZ.
Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
(1) Zariadenie zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemologických
opatrení ÚVZ SR, na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, hygienických
odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok (ochranné rúško, prípadne
rukavice).
(2) Aj mimo zariadenia je potrebné rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred
nákazou ochorením COVID-19, v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva
SR pre verejnosť:
- Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd alebo ak nie je
k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
- Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou
a následne ju zahodiť do koša.
- Vyhýbať sa blízkemu kontakt s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
- Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.
- Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.

3. Záverečné ustanovenia
Individuálne krátkodobé opustenie priestorov počas dňa ako aj dĺžku opustenia, môže zvážiť
štatutárny zástupca zariadenia na základe individuálneho prístupu.

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka DSS

Príloha:
1. Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov
sociálnej služby (ďalej len „klienti“)

