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Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klientov v zariadení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
Stupeň
Regionálne
indikátory

Monitoring

Stupeň ostražitosti
I.

Stupeň ostražitosti
II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klientov v zariadení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
Všeobecné zásady ROR podľa
ROR podľa platných ROR, časté vetranie ROR, časté vetranie
ROR, časté vetranie
"balíčka ochrany platných
opatrení
uzavretých
uzavretých priestorov,
uzavretých priestorov,
pred SARS-CoV-2" opatrení
priestorov, zvýšená zvýšená dezinfekcia
zvýšená dezinfekcia (najmä
dezinfekcia (najmä (najmä hygiena rúk,
hygiena rúk, kľučiek,
hygiena rúk,
kľučiek, zdieľaných
zdieľaných pomôcok a pod.)
kľučiek, zdieľaných pomôcok a pod.)
pomôcok a pod.)

III. stupeň varovania

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

IV. stupeň
varovania

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

Opatrenia pre
Postup podľa plánu uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu so zameraním zvýšeného dozoru v súlade s usmernením pre poskytovateľov sociálnych služieb
zabránenie
MPSVR SR vo vzťahu SARS-CoV-2 prenosu u:
prenosu
a) zamestnanci – monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa NTS SARS-CoV-2, odporúčané očkovanie,
SARS-CoV-2
b) dodávatelia externých služieb – príznaky akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa NTS SARS-CoV-2,
a bezpečnosť
c) návštevy a doprovod klientov v zariadení a na vyšetrenie a iné nevyhnutné úkony: príznaky akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa NTS SARS-CoV-2,
klienta v ZSS
d) klienti – odporúčané očkovanie, tam kde nie je možné (kontraindikované alebo odmietnuté) očkovanie, testovanie podľa NTS SARS-CoV-2, zdravotno-sociálne štandardné
(pobytového typu)
postupy v prevencii a liečbe ochorení v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdravotníckym pracovníkom podľa štandardných ošetrovateľských a klinických
postupov v sociálnych službách.
e) klienti a zamestnanci ZSS – v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR vydanej MZ SR a na základe Usmernenia pre
očkovanie proti ochoreniu COVID-19 z MPSVR SR, MZ SR v dňoch 22.02.2021 a 22.03.2021 sa v zariadení uskutočnilo očkovanie klientov a zamestnancov proti ochoreniu
COVID-19, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (NsP NZ) očkovacou vakcínou Pfizer BioNTech - odporúčané preventívne testovanie očkovaných klientov a
zamestnancov od 14 dní od dávky uzatvárajúcej očkovanie proti SARS-CoV-2 (klientov 1x za 14 dní a zamestnancov 1 x za 7 dní, prípadne podľa potreby v zmysle NTS SARSCoV-2).
Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti prijímateľa sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
Pobyt klienta
postup podľa
postup podľa
postup podľa
izolácia klienta po dobu
izolácia klienta po dobu 14
izolácia klienta po dobu 14
izolácia po dobu 14
mimo zariadenia platných opatrení
platných opatrení
platných opatrení
najmenej 14 dní
dní a následné testovanie
dní a následné testovanie
dní a následné
(ak sa jedná
a štandardného
a štandardného
a štandardného
a následné testovanie
podľa NTS SARS-CoV-2 (ak
podľa NTS SARS-CoV-2 (ak
testovanie podľa
o pobyt
postupu pre
postupu pre
postupu pre
podľa NTS SARS-CoV-2
nemá výnimku a), sledovanie nemá výnimku a), sledovanie NTS SARS-CoV-2
v ústavnom
zabránenie
zabránenie prenosu zabránenie prenosu (ak nemá výnimku a),
klinického stavu (príznakov
klinického stavu (príznakov
(ak nemá výnimku
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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)
Pobyt klienta
mimo zariadenia
(úrady, inštitúcie)

prenosu SARS-CoV- SARS- CoV-2
2 v sociálnych
v sociálnych
službách/ROR
službách/ROR

SARS- CoV-2
v sociálnych
službách/ROR

sledovanie klinického
stavu (príznakov
infekčného ochorenia –
podľa štandardného
postupu), počas izolácie
bez návštev

infekčného ochorenia –
podľa štandardného
postupu), počas izolácie bez
návštev

infekčného ochorenia –
podľa štandardného
postupu), počas izolácie bez
návštev

v nevyhnutných
prípadoch, postup
podľa platných
opatrení
a štandardného
postupu pre
zabránenie
prenosu SARS-CoV2 v sociálnych
službách/ROR

v nevyhnutných
prípadoch, postup
podľa platných
opatrení
a štandardného
postupu pre
zabránenie prenosu
SARS-CoV-2
v sociálnych
službách/ROR

v nevyhnutných
prípadoch, postup
podľa platných
opatrení
a štandardného
postupu pre
zabránenie prenosu
SARS-CoV-2
v sociálnych
službách/ROR

v nevyhnutných
prípadoch, sledovanie
klinického stavu
(príznakov infekčného
ochorenia – podľa
štandardného postupu)
a podľa postupu platných
opatrení a štandardného
postupu pre zabránenie
prenosu SARS-CoV-2
v sociálnych
službách/ROR

v nevyhnutných prípadoch,
sledovanie klinického stavu
(príznakov infekčného
ochorenia – podľa
štandardného postupu)
a podľa postupu platných
opatrení a štandardného
postupu pre zabránenie
prenosu SARS-CoV-2
v sociálnych službách/ROR

v nevyhnutných prípadoch,
sledovanie klinického stavu
(príznakov infekčného
ochorenia – podľa
štandardného postupu)
a podľa postupu platných
opatrení a štandardného
postupu pre zabránenie
prenosu SARS-CoV-2
v sociálnych službách/ROR

Spoločenské
aktivity
v zariadení

DSS v rámci
uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
spoločenských
aktivít v ZSS, po

DSS v rámci
uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
spoločenských
aktivít v ZSS, po

DSS v rámci
uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
spoločenských
aktivít v ZSS do 6

DSS v rámci uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
spoločenských aktivít
v ZSS do 6 osôb vrátane
zamestnancov a klientov,
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a), sledovanie

klinického stavu
(príznakov
infekčného
ochorenia – podľa
štandardného
postupu), počas
izolácie bez
návštev

v nevyhnutných
prípadoch,
sledovanie
klinického stavu
(príznakov
infekčného
ochorenia – podľa
štandardného
postupu) a podľa
postupu platných
opatrení
a štandardného
postupu pre
zabránenie
prenosu SARS-CoV2 v sociálnych
službách/ROR
DSS v rámci uvoľňovania
DSS v rámci uvoľňovania
DSS v rámci
opatrení povoľuje
opatrení povoľuje
uvoľňovania
organizovanie spoločenských organizovanie
opatrení povoľuje
aktivít v ZSS do 6 osôb
spoločenských aktivít v ZSS
organizovanie
vrátane zamestnancov a
do 6 osôb vrátane
spoločenských
klientov, po ukončení
zamestnancov a klientov, po aktivít v ZSS do 6
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ukončení
očkovania
s odstupom 14 dní
po ukončení
očkovania proti
SARS-CoV-2

ukončení očkovania
s odstupom 14 dní
po ukončení
očkovania proti
SARS-CoV-2

osôb vrátane
zamestnancov a
klientov, po
ukončení očkovania
s odstupom 14 dní
po ukončení
očkovania proti
SARS-CoV-2

po ukončení očkovania
s odstupom 14 dní po
ukončení očkovania proti
SARS-CoV-2

očkovania s odstupom 14 dní
po ukončení očkovania proti
SARS-CoV-2 (preferované
aktivity v exteriéry ZSS)

ukončení očkovania
s odstupom 14 dní po
ukončení očkovania proti
SARS-CoV-2 (preferované
aktivity v exteriéry ZSS)

Športové aktivity
v zariadení

DSS v rámci
uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
športových aktivít
bez obmedzenia

DSS v rámci
uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
športových aktivít
bez obmedzenia

DSS v rámci
uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
športových aktivít
bez obmedzenia

DSS v rámci uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie športových
aktivít do 10 osôb
vrátane zamestnancov,
po ukončení očkovania
s odstupom 14 dní po
ukončení očkovania proti
SARS-CoV-2 (preferované
aktivity v exteriéry)

DSS v rámci uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie športových
aktivít do 6 osôb vrátane
zamestnancov, po ukončení
očkovania s odstupom 14 dní
po ukončení očkovania proti
SARS-CoV-2 (ideálne aktivity
v exteriéry)

DSS v rámci uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie športových
aktivít individuálne alebo so
zodpovedným
zamestnancom po ukončení
očkovania s odstupom 14
dní po ukončení očkovania
proti SARS-CoV-2 (ideálne
aktivity v exteriéry)

Duchovná služba

DSS povoľuje
bohoslužby bez
obmedzenia

DSS povoľuje
bohoslužby bez
obmedzenia

DSS povoľuje
bohoslužby
neobmedzene pre
osoby v zariadení,
obmedzene podľa
COVID
automatu/platných
opatrení pre službu
mimo zariadenia

DSS povoľuje bohoslužby
neobmedzene pre osoby
v zariadení,
obmedzenia podľa COVID
automatu/platných
opatrení pre službu mimo
zariadenia

DSS povoľuje bohoslužby
neobmedzene do 6 osôb
v zariadení,
obmedzenia podľa platných
opatrení COVID
automatu/platných opatrení
pre službu mimo zariadenia

DSS povoľuje individuálnu
duchovnú a pastoračnú
službu do 6 osôb v zariadení
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osôb vrátane
zamestnancov a
klientov, po
ukončení
očkovania
s odstupom 14 dní
po ukončení
očkovania proti
SARS-CoV-2
(preferované
individuálne
aktivity)
DSS v rámci
uvoľňovania
opatrení povoľuje
organizovanie
športových aktivít
individuálne alebo
so zodpovedným
zamestnancom po
ukončení
očkovania
s odstupom 14 dní
po ukončení
očkovania proti
SARS-CoV-2
(ideálne aktivity
v exteriéry)
DSS povoľuje
individuálnu
duchovnú
a pastoračnú
službu do 6 osôb
v zariadení
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Sociálne právne
a iné odborné
poradenstvo

DSS povoľuje
služby bez
obmedzenia

DSS povoľuje služby DSS povoľuje služby
bez obmedzenia
bez obmedzenia,
obmedzenia podľa
COVID
automatu/platných
opatrení pre službu
mimo zariadenia

DSS povoľuje služby
individuálne v zariadení,
obmedzenia podľa COVID
automatu/platných
opatrení pre službu mimo
zariadenia

DSS povoľuje služby
individuálne v zariadení a iba
nevyhnutne mimo
zariadenia,
uprednostniť použitie
informačnej technológie

DSS povoľuje služby
individuálne v zariadení
a iba nevyhnutne mimo
zariadenia,
uprednostniť použitie
informačnej technológie

DSS povoľuje
služby individuálne
v zariadení a iba
nevyhnutne mimo
zariadenia,
uprednostniť
použitie
informačnej
technológie

Služby
skrášľovania tela
(kaderníčka,
pedikérka a pod.)

DSS povoľuje
služby bez
obmedzenia/ROR

DSS povoľuje individuálnu
službu v zariadení bez
obmedzenia v súlade
s NTS SARS-CoV-2
a platnými opatreniami
pre služby

DSS povoľuje individuálnu
službu v zariadení a iba
nevyhnutné mimo
zariadenia v súlade s NTS
SARS-CoV-2 a platnými
opatreniami pre služby

DSS povoľuje individuálnu
službu v zariadení v súlade
s NTS SARS-CoV-2 a platnými
opatreniami pre služby

DSS povoľuje
individuálnu službu
v zariadení v súlade
s NTS SARS-CoV-2
a platnými
opatreniami pre
služby

Zdravotné služby
(v aj mimo)
zariadenia,
vrátane
fyzioterapie,
masáží)

DSS povoľuje
zdravotné služby
(v aj mimo)
zariadenia bez
obmedzenia/ROR

DSS povoľuje služby DSS povoľuje služby
bez
v zariadení bez
obmedzenia/ROR
obmedzenia,
obmedzenia podľa
COVID
automatu/platných
opatrení pre službu
mimo zariadenia
DSS povoľuje
DSS povoľuje
zdravotné služby
zdravotné služby
(v aj mimo)
v zariadení bez
zariadenia bez
obmedzenia,
obmedzenia/ROR
obmedzenia podľa
COVID
automatu/platných
opatrení pre službu
mimo zariadenia

DSS povoľuje zdravotné
služby v zariadení bez
obmedzenia na základe
indikácie ak sa dá
uprednostniť individuálne
resp. nevyhnutná
asistencia, masáže iba v
zariadení
obmedzenia podľa COVID
automatu/platných
opatrení pre službu mimo
zariadenia po ukončení
očkovania s odstupom 14
dní po ukončení
očkovania proti SARSCoV-2 c,d

DSS povoľuje zdravotné
služby v zariadení bez
obmedzenia na základe
indikácie ak sa dá
uprednostniť individuálne
resp. nevyhnutná asistencia,
masáže iba v zariadení
obmedzenia podľa COVID
automatu/platných opatrení
pre službu mimo zariadenia
po ukončení očkovania
s odstupom 14 dní po
ukončení očkovania proti
SARS-CoV-2 c,d

DSS povoľuje zdravotné
služby v zariadení bez
obmedzenia na základe
indikácie ak sa dá
uprednostniť individuálne
resp. nevyhnutná asistencia,
masáže iba v zariadení
obmedzenia podľa COVID
automatu/platných opatrení
pre službu mimo zariadenia
po ukončení očkovania
s odstupom 14 dní po
ukončení očkovania proti
SARS-CoV-2 c,d

DSS povoľuje
zdravotné služby
v zariadení bez
obmedzenia na
základe indikácie
ak sa dá
uprednostniť
individuálne resp.
nevyhnutná
asistencia, masáže
iba v zariadení
obmedzenia podľa
COVID
automatu/platných
opatrení pre službu
mimo zariadenia
po ukončení
očkovania
s odstupom 14 dní
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po ukončení
očkovania proti
SARS-CoV-2 c,d
Dodávateľské,
revízne,
rekonštrukčné
a stavbárske
práce

podľa
poskytovateľa bez
obmedzení
v súlade s platnými
opatreniami/ROR

podľa poskytovateľa
bez obmedzení
v súlade s platnými
opatreniami, za
podmienky
vykonania
antigénového testu
s negatívnym
výsledkom, záznam
z monitoringu
zdravotného stavu
osoby (viesť zoznam
osôb po dobu min.
30 dní)

podľa poskytovateľa
bez obmedzení
v súlade s platnými
opatreniami, za
podmienky
vykonania
antigénového testu
s negatívnym
výsledkom, záznam
z monitoringu
zdravotného stavu
osoby (viesť zoznam
osôb po dobu min.
30 dní)

podľa vyhodnotenia
poskytovateľa bez
obmedzení v súlade
s platnými opatreniami,
za podmienky vykonania
antigénového testu
s negatívnym výsledkom,
záznam z monitoringu
zdravotného stavu osoby
(viesť zoznam osôb po
dobu min. 30 dní)

podľa vyhodnotenia
poskytovateľa bez
obmedzení v súlade
s platnými opatreniami, za
podmienky vykonania
antigénového testu
s negatívnym výsledkom,
záznam z monitoringu
zdravotného stavu osoby
(viesť zoznam osôb po dobu
min. 30 dní)

podľa vyhodnotenia
poskytovateľa iba
nevyhnutne v súlade
s platnými opatreniami, za
podmienky vykonania
antigénového testu
s negatívnym výsledkom,
záznam z monitoringu
zdravotného stavu osoby
(viesť zoznam osôb po dobu
min. 30 dní)

Sociálne služby
pobytového typu

podľa
poskytovateľa bez
obmedzenia

podľa poskytovateľa
bez obmedzenia,
obmedzenia podľa
COVID
automatu/platných
opatrení pre službu
mimo zariadenia

podľa poskytovateľa
bez obmedzenia,
obmedzenia podľa
COVID
automatu/platných
opatrení pre službu
mimo zariadenia

podľa poskytovateľa bez
obmedzenia
poskytovania sociálnej
služby klientom
v zariadení iba v počte do
10 osôb,
externé služby v zariadení
resp. poskytované
klientom mimo
zariadenia podľa platných
opatrení,
návštevy individuálne
podľa NTS SARS-CoV-2
a podľa a,b,c,d

podľa poskytovateľa bez
obmedzenia poskytovania
sociálnej služby klientom
v zariadení iba v počte do 6
osôb,
externé služby v zariadení
resp. poskytované klientom
mimo zariadenia podľa
platných opatrení,
návštevy individuálne podľa
NTS SARS-CoV-2 a podľa

podľa poskytovateľa
individuálna sociálna služba
bez obmedzenia
poskytovania sociálnej
služby klientom v zariadení,
externé služby v zariadení
resp. poskytované klientom
mimo zariadenia iba
v nevyhnutnom rozsahu
podľa platných opatrení,
návštevy individuálne podľa
NTS SARS-CoV-2 a podľa

a,b,c,d
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a,b,c,d

podľa
vyhodnotenia
poskytovateľa iba
nevyhnutne
v súlade s platnými
opatreniami, za
podmienky
vykonania
antigénového testu
s negatívnym
výsledkom, záznam
z monitoringu
zdravotného stavu
osoby (viesť
zoznam osôb po
dobu min. 30 dní)
podľa
poskytovateľa
individuálna
sociálna služba bez
obmedzenia
poskytovania
sociálnej služby
klientom
v zariadení,
externé služby
v zariadení resp.
poskytované
klientom mimo
zariadenia iba
v nevyhnutnom
rozsahu podľa
platných opatrení,

Platnosť od: 01.05.2021

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Plán uvoľňovania opatrení vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
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návštevy
individuálne podľa
NTS SARS-CoV-2
a podľa a,b,c,d
Vysvetlivky:
a. ak sa jedná o klienta s ukončeným očkovaním a uplynulo 14 dní od dávky, ktorú lekár určil ako poslednú v očkovacej schéme (poznámka: u niektorých prijímateľov sociálnej služby bude podaná
iba 1 dávka, u iných 2 dávky – rozhodne o to lekár očkovacieho centra), a prijímatelia sociálnej služby, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (počas 180 dní od prekonania ochorenia, ak ošetrujúci
lekár neurčí inak)
b. ak sa jedná o paliatívneho alebo zomierajúceho klienta návštevy sú povolené rovnako ako pre klientov s výnimkou po 14 dní po ukončení očkovania resp. prekonaní ochorenia počas 180 dní
c. u mobilných klientov z viaclôžkovej izby preferencia služieb mimo obytnej izby (v miestnosti určenej pre službu)
d. ak klient alebo zamestnanec nie je zaočkovaný: klient je testovaný 1x za 14 dní, zamestnanec 1x za 7 dní, prípadne podľa potreby podľa platnej NTS SARS-CoV-2

ZSS: zariadenie sociálnych služieb
Poskytovateľ: poskytovateľ sociálnej služby
ROR: zásada rúško-odstup-ruky/dezinfekcia k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19
NTS SARS-CoV-2: Národná testovacia stratégia pre testovanie SARS-CoV-2

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka DSS
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