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Postupy  pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu 
        
        

Stupeň      
Regionálne 
indikátory 

 

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, 
zdieľaných 
pomôcok a 
pod.) 

ROR, časté vetranie 
uzavretých priestorov, 
zvýšená dezinfekcia 
(najmä hygiena rúk, 
kľučiek, zdieľaných 
pomôcok a pod.) 
 
 
 
 
 

ROR, časté vetranie 
uzavretých priestorov, 
zvýšená dezinfekcia (najmä 
hygiena rúk, kľučiek, 
zdieľaných pomôcok a pod.) 
 
 
 
 
 
 

ROR, časté vetranie uzavretých 
priestorov, zvýšená dezinfekcia 
(najmä hygiena rúk, kľučiek, 
zdieľaných pomôcok a pod.) 
 
 
 
 
 
 
 

ROR, časté vetranie uzavretých 
priestorov, zvýšená dezinfekcia 
(najmä hygiena rúk, kľučiek, 
zdieľaných pomôcok a pod.) 
 
 
 
 
 
 
 

Opatrenia pre 
zabránenie 
prenosu SARS-
CoV-2 
a bezpečnosť 
pacienta 
a klienta v ZSS 

Postup podľa plánu uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 podľa COVID AUTOMATU so zameraním zvýšeného dozoru u: 
a) návštevy a doprovod klientov v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: monitorovanie príznakov akútneho infekčného, testovanie podľa platného SDPT SARS-CoV-2  

podľa časti o testovaní v ZSS a sociálnych službách, čestné prehlásenie o zdravotnom stave, o tom, že osobe nie je nariadená karanténa alebo nemá dodržiavať domácu izoláciu 
a o cestovateľskej anamnéze v prípade ak nie je zaočkovaný (14. dní od dávky uzatvárajúcej očkovanie proti SARS-CoV-2) alebo 180 dní od prekonania infekcie COVID-19,  
testovanie všetkých, pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a nechať si zmerať telesnú teplotu – kontrola zdravotného stavu návštevy, vstup 
do priestorov umožniť návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami, podľa aktuálneho usmernenia FFP2 počas celej doby návštevy  a zabezpečiť odstup (dodržanie 
predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby, návšteva, doprovod – plne očkovaní bez nutnosti testovania (ak inak neurčuje 
SDPT SARS-VoV-2, 

b) klientov sociálnych služieb – odporúčané očkovanie, tam kde nie je možné (kontraindikované alebo odmietnuté) očkovanie, testovanie podľa SDPT SARS-CoV-2, realizácia 
zdravotno-sociálnych štandardných postupov v prevencii a liečbe ochorení v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdravotníckym pracovníkom podľa štandardných 
ošetrovateľských  a klinických postupov v sociálnych službách. Plne očkovaní klienti bez nutnosti testovania (ak inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2).  

Návštevy 
v zariadení  
 
 
 
 
 
 

Povolené bez 
obmedzenia 
 
 

Povolené bez 
obmedzenia 
 
 

Povolené 
s obmedzeniami 
 
 

Návštevy v 
obmedzenom režime 
 
 

Návštevy v obmedzenom 
režime 
 
 

Návštevy v obmedzenom režime 
 
 
 

Návštevy v obmedzenom 
režime 
 
 

bez obmedzení 
resp. v súlade 
s SDPT SARS-CoV-
2 

Návštevy 
u všetkých 
klientov 
s potrebou 

Návštevy 
u všetkých 
klientov 
s potrebou 

 Návštevy u klientov po 
ukončení očkovania 
s odstupom 14 dní po 
ukončení očkovania 

Návštevy u klientov po 
ukončení očkovania 
s odstupom 14 dní po 
ukončení očkovania proti 

Návštevy u klientov po ukončení 
očkovania  
s odstupom 14 dní po ukončení 
očkovania proti SARS-CoV-2 a tí, 

Návštevy u klientov po 
ukončení očkovania 
s odstupom 14 dní po ukončení 
očkovania proti SARS-CoV-2 a tí, 
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testovania (podľa 
SDPT SARS-CoV-2) 
sa preukazujú 
negatívnym 
testom pri vstupe 
do zariadenia 
pokiaľ nemajú 
potvrdenie 
o kompletnom 
zaočkovaní alebo 
prekonaní COVID-
19 podľa platných 
výnimiek. 

testovania 
(podľa SDPT 
SARS-CoV-2) sa 
preukazujú 
negatívnym 
testom pri 
vstupe do 
zariadenia 
pokiaľ nemajú 
potvrdenie 
o kompletnom 
zaočkovaní 
alebo prekonaní 
COVID-19 podľa 
platných 
výnimiek. 

proti SARS-CoV-2 a tí, čo 
prekonali COVID-19 (v 
čase 180 dní od 
prekonania), majú 
povolené neobmedzené 
návštevy.  
Klienti, ktorí nie sú 
zaočkovaní alebo 
neprekonali COVID-19 
môžu mať návštevu aj 
v prípade, že zdravotný 
stav klienta nie je 
zhoršený. Buď klient 
alebo aspoň jeho/jej 
návšteva (podľa 
závažnosti stavu 
a rozhodnutia lekára 
alebo v neprítomnosti 
lekára - riaditeľa ZSS) 
mať negatívny výter 
podľa SDPT SARS-CoV-2. 
Návštevy sa preukazujú 
negatívnym testom 
podľa SDPT SARS-CoV-2 
pri vstupe pokiaľ 
nemajú potvrdenie 
o kompletnom 
zaočkovaní alebo 
prekonaní COVID-19 
podľa platných 
výnimiek.  

SARS-CoV-2 a tí, čo 
prekonali COVID-19 (v čase 
180 dní od prekonania), 
majú povolené 
neobmedzené návštevy.  
Klienti, ktorí nie sú 
zaočkovaní alebo 
neprekonali COVID-19 
môžu mať návštevu aj 
v prípade, že zdravotný stav 
klienta nie je zhoršený. Buď 
klient alebo aspoň jeho/jej 
návšteva (podľa závažnosti 
stavu a rozhodnutia lekára 
alebo v neprítomnosti lekára 
- riaditeľa ZSS) mať 
negatívny výter podľa SDPT 
SARS-CoV-2. Návštevy sa 
preukazujú negatívnym 
testom podľa SDPT SARS-
CoV-2 pri vstupe pokiaľ 
nemajú potvrdenie 
o kompletnom zaočkovaní 
alebo prekonaní COVID-19 
podľa platných výnimiek.  
 
 
 

čo prekonali COVID-19 (v čase 
180 dní od prekonania), majú 
povolené neobmedzené návštevy.  
Klienti, ktorí nie sú zaočkovaní 
alebo neprekonali COVID-19 
môžu mať návštevu aj v prípade, 
že zdravotný stav klienta nie je 
zhoršený. Buď klient alebo aspoň 
jeho/jej návšteva (podľa 
závažnosti stavu a rozhodnutia 
lekára alebo v neprítomnosti 
lekára - riaditeľa ZSS) mať 
negatívny výter podľa SDPT SARS-
CoV-2. Návštevy sa preukazujú 
negatívnym testom podľa SDPT 
SARS-CoV-2 pri vstupe pokiaľ 
nemajú potvrdenie 
o kompletnom zaočkovaní alebo 
prekonaní COVID-19 podľa 
platných výnimiek.  
 
 
 

čo prekonali COVID-19 (v čase 
180 dní od prekonania), majú 
povolené neobmedzené 
návštevy.  
Klienti, ktorí nie sú zaočkovaní 
alebo neprekonali COVID-19 
môžu mať návštevu aj 
v prípade, že zdravotný stav 
klienta nie je zhoršený. Buď 
klient alebo aspoň jeho/jej 
návšteva (podľa závažnosti 
stavu a rozhodnutia lekára 
alebo v neprítomnosti lekára - 
riaditeľa ZSS) mať negatívny 
výter podľa SDPT SARS-CoV-2. 
Návštevy sa preukazujú 
negatívnym testom podľa SDPT 
SARS-CoV-2 pri vstupe pokiaľ 
nemajú potvrdenie 
o kompletnom zaočkovaní 
alebo prekonaní COVID-19 
podľa platných výnimiek.  
 
 
 

Preferovaný 
typ návštev 

Návštevy možné 
vo vonkajších 
a vnútorných 
priestoroch 
zariadenia (mimo 
izieb klientov, 

Návštevy možné 
vo vonkajších 
a vnútorných 
priestoroch 
zariadenia (mimo 
izieb klientov, 

Preferencia 
návštev 
u mobilných 
klientov 
v miestnosti 
určenej pre 

Preferencia návštev 
u mobilných klientov 
v miestnosti určenej pre 
návštevy a za pekného 
počasia v exteriéry 

Preferencia návštev 
u mobilných klientov 
v miestnosti určenej pre 
návštevy a za pekného 
počasia v exteriéry 

Preferencia návštev u mobilných 
klientov v miestnosti určenej pre 
návštevy a za pekného počasia 
v exteriéry zariadenia (altánok 
v areáli DSS, lesopark).   

Preferencia návštev 
u mobilných klientov 
v miestnosti určenej pre 
návštevy a za pekného počasia 
v exteriéry zariadenia (altánok 
v areáli DSS, lesopark).   
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s výnimkou pre 
klientov 
pripútaných na 
lôžko, klient 
v terminálnom 
štádiu – klinický 
stav, imobilní 
klienti pri 
dodržaní prísnych 
hygienicko-
epidemiologických 
podmienok). 

s výnimkou pre 
klientov 
pripútaných na 
lôžko, klient 
v terminálnom 
štádiu – klinický 
stav, imobilní 
klienti pri 
dodržaní prísnych 
hygienicko-
epidemiologických 
podmienok). 

návštevy a za 
pekného 
počasia 
v exteriéry 
zariadenia 
(altánok v areáli 
DSS, lesopark).   

zariadenia (altánok 
v areáli DSS, lesopark).   

zariadenia (altánok v areáli 
DSS, lesopark).   

 
Vysvetlivky: 
ROR: zásada rúško-odstup-ruky/dezinfekcia k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 
SDTP SARS-CoV-2: Testovanie podľa skríningového a diagnostického protokolu MZ SR pre testovanie SARS-CoV-2 (SDTP SARS-CoV-2) a jeho časti – testovanie SARS-CoV-2 v ZSS a sociálnych 
službách 

 

                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Kristína Berceliová 
                                                                                                                                                                                                       riaditeľka DSS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


