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DODATOK č. 2 k Plánu krízových opatrení COVID - 19 

Usmernenie k umožneniu dočasného opustenia CSS JESEŇ ŽIVOTA, n.o. Veľká 

Lomnica s pobytovou formou a otvorenie denného stacionára  

 

 

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a súčasne 

priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb), a s tým 

súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení, je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých 

opatrení a povinností aj v CSS JESEŇ ŽIVOTA, n.o., vrátane umožnenia dočasného opustenia 

zariadenia za účelom pohybu mimo CSS (ďalej len „vychádzka), absolvovania lekárskych 

vyšetrení a vybavenia úradných záležitostí prijímateľov sociálnej služby CSS s pobytovou formou 

(ďalej len „CSS“)  

Umožnenie dočasného opustenia CSS bude prebiehať v dvoch fázach, a to: 

- od 3. júna 2020. Umožnením vychádzok so sprevádzajúcou osobou (zamestnanec, 

dobrovoľník, rodinný príslušník) a absolvovanie nutných lekárskych vyšetrení a vybavenie 

úradných záležitostí. V prípade ak sa vychádzka organizuje v skupine, odporúčaná veľkosť 

skupiny je 5 osôb. Odporúča sa vyhýbať uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou 

osôb. Sprevádzajúce osoby aj prijímatelia SS majú počas celej doby dočasného opustenia 

CSS vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a odporúča sa používať aj 

rukavice. Pri návrate do CSS je nutné každému návštevníkovi a sprevádzajúcej osobe 

zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu. Taktiež je potrebné zabezpečiť hygienu rúk 

najlepšie s použitím dezinfekčných mydiel. 

- od 8. Júna 2020 umožnením samostatného dočasného opustenia zariadenia prijímateľmi 

sociálnych služieb, bez ohľadu na jeho účel. 

 Otvorenie denného stacionára od 08.06.2020.  

 Opustenie CSS prijímateľmi sociálnej služby do domácností od 15.06.2020. 

Aj mimo zariadenia je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou 

ochorením COVID- 19, 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 mydlo a voda, je potrebné použiť 

dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.  
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 Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.  

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

následne je 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. 

 

 

Prijaté opatrenia: 

 Pri návrate prijímateľa SS (ďalej len PSS) z krátkodobého opustenia zariadenia 

(vychádzky) bude každému návštevníkovi – sprevádzajúcej osobe zmeraná bezkontaktným 

teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia 

(zvýšená teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude sprevádzajúcej osobe 

umožnený vstup so zariadenia a prijímateľ SS bude izolovaný od ostatných minimálne po 

dobu 48 hodín.  

 Pri návrate prijímateľa SS do zariadenia z domácnosti v dôsledku vzniknutej 

epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť prijímateľa SS, ako aj 

personálu CSS, bude prijímateľovi SS a sprevádzajúcej osobe zmeraná bezkontaktným 

teplomerom teplota. 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 PSS bude izolovaný od ostatných PSS minimálne po 

dobu 48 hodín. Prijímateľ SS po návrate do zariadenia z domácnosti  absolvuje 

povinne rýchlotest na ochorenie COVID – 19 v CSS na vlastné náklady. Zároveň 

podpíše čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa 

sociálnej služby a osôb, s ktorými bol v styku. 

 

 

Podmienky otvorenia denného stacionára v CSS JESEŇ ŽIVOTA, n.o. od 08.06.2020  : 

 Dodržiavanie min 2 m odstupu medzi PSS - uprednostňovanie individuálnej práce s PSS. 

 Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a 

osobných ochranných prostriedkov (OOP) prijímateľmi sociálnej služby. 

 Pravidelné čistenie priestorov podľa spracovaného plánu. 

 Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a 

pravidelné sledovanie zdravotného stavu PSS a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení 

so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z 

nosa). 

 Časté vetranie, používanie germicídnych žiaričov. 
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 Používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, vedenie dokumentácie o 
vykonávaní sanitácie v prevádzke. 

 Počet PSS v dennom stacionári je maximálne 4 v závislosti od ich možností a schopností 
akceptovať a dodržiavať obmedzenia (odstup, používanie OOP).  

 PSS , prípadne sprevádzajúca osoba denne podpisujú Čestné vyhlásenie o zdravotnom 
stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby ambulantnou formou a osôb, 
s ktorými je v styku. 

 
 
Ak sa u rodinného príslušníka, sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po 
dočasnom opustení CSS prijímateľom sociálnej služby objavia príznaky nákazy ochorením 
COVID – 19, je táto osoba povinná bezodkladne o tom informovať poskytovateľa a 
postupuje podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho ÚVZ. 
 
O obsahu týchto podmienok sú informovaní zamestnanci, prijímatelia sociálnej služby 
(spôsobom pre nich zrozumiteľným), ich rodinní príslušníci a sprevádzajúce osoby. 

 Vypracoval Schválil 

Meno  Mgr. Ján Filip Ing. Bc. Anna Harabinová 

Funkcia Sociálny pracovník Riaditeľka 

Dátum 03. 06. 2020 03. 06. 2020 

Podpis   

 
 


