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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 aj v oblasti sociálnych služieb, vrátane umožnenia 

- návratu klientov po pobyte v domácom prostredí od 08.06.2020, 

- presunu klienta zariadenia do iného zariadenia s celoročnou pobytovou formou od 

08.06.2020, 

- prijímania nových klientov do zariadenia podmieneného odkázanosťou s celoročnou 

pobytovou formou od 15.06.2020.  

 

Táto interná smernica upravuje základné podmienky začatia poskytovania sociálnej služby 

klientom s celoročnou pobytovou formou od 03.06.2020 a podmienky presunu klienta do iného 

zariadenia s celoročnou formou od 15.06.2020 pri dôslednom dodržiavaním hygienicko-

epidemologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, 

v súlade s bodom 1 písm. f) opatrenia ÚVZ.  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-epidemiologickými opatreniami ÚVZ 

SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s príslušným RÚVZ. 

 

 

2. Podmienky návratu, prijímania a presunu klientov zariadenia 
 

Odporúčané podmienky návratu, presunu a prijímania prijímateľov sociálnej služby 

v zariadení pri dodržiavaní opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 

 

(1) Klientovi, ktorému bolo počas krízovej situácie prerušené poskytovanie sociálnej služby 

a v súčasnosti je mu starostlivosť poskytovaná rodinou v domácom prostredí, 

a klientovi presúvanému z iného zariadenia sociálnych služieb sa môže od 08.06.2020 

(novému klientovi od 15.06.2020) začať poskytovať sociálna služba v zariadení 

s celoročnou pobytovou formou, ak klient pri návrate, resp. pri príchode do zariadenia, 

resp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba klienta vyplní na účely poskytovania 

sociálnej služby  zariadení počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením 

COVID-19, čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta 

a osôb, s ktorými je v styku. 

(2) Zariadenie môže požadovať pri návrate, presune a prijímané nového klienta potvrdenie 

o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára alebo test na COVID-19 s negatívnym 

výsledkom alebo preventívne oddeliť tohto klienta od ostatných prijímateľov sociálnej 

služby na miesta podľa § 104a ods. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.   

 

 

Preventívne opatrenia v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice pred a po 

návrate klientov celoročnej pobytovej formy z domáceho prostredia  

 
(1) Odchod klienta zo zariadenia vopred nahlási sprevádzajúca osoba / zákonný 

zástupca klienta, pričom poverený zamestnanec odovzdá klienta s jeho vecami 

sprevádzajúcej osobe / zákonnému zástupcovi, ktorý zostáva pred vstupnou bránou. 

Pri odchode klienta je povinný sprevádzajúca osoba / zákonný zástupca klienta 

podpísať čestné prehlásenie, že zabezpečuje všetky potrebné preventívne opatrenia 
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v súvislosti s ochorením COVID-19 počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave 

zo zariadenia a do zariadenia. Toto čestné prehlásenie tvorí prílohu č. 1 tohto postupu. 

(2) Návrat klienta do zariadenia vopred telefonicky nahlási sprevádzajúca osoba / 

zákonný zástupca klienta. Poverený zamestnanec si pri hlavnom vchode preberie 

klienta a zmeria mu teplotu, pričom sprevádzajúca osoba / zákonný zástupca zostáva 

pre vstupnou bránou. Pri návrate klienta z domáceho prostredia je zákonný zástupca 

povinný vypísať čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze 

klienta, ktorí tvorí prílohu č. 2 tohto postupu.  

(3) Zariadenie je povinné pred/počas príchodu oboznámiť klientov, rodinných príslušníkov 

a pri „presúvaných“ klientoch aj sprevádzajúcich zamestnancov o aktuálnych 

hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení  a celkovej organizácii chodu 

zariadenia. 

(4) Ak je to možné, je potrebné, aby jedného klienta pri príchode do zariadenia sprevádzala 

iba jedna osoba (rodinný príslušník). Pre všetky osoby (okrem detí  a klientov, u ktorých 

to vzhľadom a ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce) platí povinnosť 

zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest  (rúško, šál, šatka). 

(5) Zariadenie zabezpečí pri vstupe do zariadenia dôsledné dodržiavanie aktuálnych 

hygienicko-epidemiologických opatrení ÚVZ SR, na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID-19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok 

(ochranné rúško, prípadne rukavice).  

(6) Pri vstupe do zariadenia je nutné zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu každého 

klienta. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená 

teplota nad 37,2 °C/ alebo v závislosti od zdravotného znevýhodnenia klienta, kašeľ, 

sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia. Vstup do zariadenia bude 

tomuto klientovi opätovne umožnený až nasledujúci týždeň, po preukázaní 

bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára.  

(7) Klient má pri vstupe do zariadenia dostupnú dezinfekciu (ruky, obuv).  

(8) Ak „vracajúci sa“ klienti neabsolvujú preventívne oddelenie od ostatných prijímateľov 

sociálnej služby, je potrebné 14 dní pravidelne sledovať zdravotný stav klientov so 

zameraním na príznaky respiračného ochorenia. V prípade vyskytnutia sa príznakov 

respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty klienta počas pobytu v zariadení, 

zamestnanci zariadenia okamžite izolujú klienta od ostatných klientov a postupujú 

v súlade s usmernením RÚVZ. 
 

Preventívne opatrenia počas prevádzky na strane poskytovateľa a zamestnancov 

poskytovateľa: 

 

(1) Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo 

podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho 

blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, 

bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi. Ak sa u zamestnanca 

zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19 v priebehu jedného 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje zamestnávateľa. Pri podozrení na 

ochorenie COVID-19 v zariadení, zariadenie postupuje podľa usmernenia miestne 

príslušného RÚVZ. 

(2) Zariadenie zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19, hygienických odporúčaní  a používanie osobných ochranných 

pomôcok. 
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3. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov 

 
Rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID-19 zo strany 

zamestnancov zariadenia, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva 

zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä: 

 

- Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať 

jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii voda, je potrebné použiť 

dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. 

- Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst. 

- Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou 

a následne ju zahodiť do koša. 

- Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí  javia príznaky respiračného ochorenia. 

- Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou. 

- Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí. 

- V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.  

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 Mgr. Kristína Berceliová 

                                                                                                 riaditeľka DSS 

 

 

 

 

Príloha: 

1. Čestné prehlásenie sprevádzajúcej osoby / zákonného zástupcu za účelom zabezpečenia 

všetkých preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením s COVID-19 počas pobytu prijímateľa 

sociálnej služby (ďalej „len klient“) mimo zariadenia 

2. Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby 

(ďalej len „klient“) a osôb, s ktorými je v styku 

 

 
 

 

 

 


