Usmernenie k
poskytovaniu sociálnej slu by v zariadeniach sociálnych slu ieb s ambulantnou
formou od 3 júna
a následne od 8 júna
ÚVOD
Toto usmernenie upravuje ákladné podmienk posk tovania sociáln ch slu ieb v zariadeniach
podmienen ch odká anosťou s posk tovaním sociálnej slu b ambulantnou formou denn
stacionár domov sociáln ch slu ieb špeciali ované ariadenie ariadenie pre seniorov ariadenie
opatrovateľskej slu b s mo nosťou obnovenia ich prevád k k 3. júnu 2020 a k 8 júnu pre osob
v dôchodkovom veku
, pri dôslednom dodr iavaní hygienicko-epidemiologického re imu. Toto
usmernenie upravuje iba tie opatrenia ktoré sú nad rámec be ného chodu ariadení V prípade
potreby posk tovateľ kon ultuje organi ačné postup súvisiace s aktuáln mi h gienickoepidemiologick mi opatreniami ÚVZ SR v dan mi na amed enie šírenia ochorenia COVID- 19, s
príslušn m RÚVZ
Termín ačiatku jednotliv ch fá prípadne ich posun bude ávisieť od aktuálnej epidemiologickej
situácie a od ro hodnutia posk tovateľa sociáln ch slu ieb na áklade jeho mo ností priestorov ch
materiálno-technick ch a personáln ch a dopytu zo strany jeho klientov.
Konkrétne podmienk pri dodr aní rámca určeného t mto usmernením, si poskytovatelia
sociáln ch slu ieb dočasne upravia vo vnútornom predpise v ávislosti od druhu sociálnej slu b
cieľovej skupin klientov ako aj priestorov ch materiálno-technick ch a personáln ch mo ností
konkrétneho posk tovateľa napr podmienk prevád k
ásad be pečnosti a ochran dravia
klientov a zamestnancov, postup sanitácii priestorov ariadenia O obsahu t chto podmienok budú
informovaní amestnanci klienti spôsobom pre nich ro umiteľn m aj ich rodinní príslušníci
sprevád ajúce osoby.

PRÍCHOD DO AMBULANTNÉHO ZARIADENIA:
Obmed iť hroma ďovanie ľudí pred vstupom do budovy ambulantného ariadenia a minimali ovať
čas sprevád ajúcej osob klienta stráven pred ariadením len na nev hnutné odov danie
a vyzdvihnutie klienta od zamestnanca pred vstupom do v chodom budovy zariadenia. Zariadenie
je povinné abe pečiť organi áciu poh bu osôb v prípade ich v šenej koncentrácie pred
ariadením - je potrebné dodr iavať rozstupy metre Pre všetk osob okrem detí a klientov,
u ktor ch to v hľadom na ich nev hodnenie nie je mo né alebo iaduce) platí počas príchodu do
zariadenia povinnosť prekrytia horn ch d chacích ciest rúško šál šatka . Posk tovateľ v ávislosti
od druhu cieľovej skupin mo ností, schopností a dravotného stavu klientov, ako i priestorov ch
mo nosti a opatrení určí či bude umo nen vstup sprevád ajúcej osob do vnútorn ch priestorov
ariadenia šatňa v opačnom prípade do vnútorn ch priestorov ariadenia nesmú vstúpiť ani sa
v nich poh bovať sprevád ajúce osob klientov, ani iadne iné cudzie osoby.
Pri vstupe do ariadenia je nutné merať be kontaktn m teplomerom teplotu ka dého klienta aj
zamestnanca zariadenia. V prípade v šenej teplot alebo prí nakov respiračného ochorenia v šená teplota nad
C (alebo v ávislosti od dravotného nev hodnenia klienta kašeľ
sekrécia nosa klienta alebo amestnanca im nebude umo nen vstup so ariadenia

Zariadenie je povinné abe pečiť pri vstupe do ariadenia voľne dostupnú na be pečnom mieste
umiestnenú de infekciu rúk alebo jednora ové rukavice pre amestnancov ariadenia prípadne
pre osob vstupujúce do ariadenia ak to posk tovateľ vo svojich dočasne platn ch prevád kov ch
podmienkach umo ní .
V PRIESTOROCH ZARIADENIA:
Po príchode klienta do ariadenia pre utí pre lečení je potrebné abe pečiť h gienu rúk u detí sú
postačujúce be né m dlá nie je potrebné pou ívanie de infekčn ch m diel). Odporúča sa
nepou ívať te tilné uterák ale jednora ové papierové utierk
Počas dňa prevád k zariadenia) sa pravidelne sleduje dravotn stav klientov a zamestnancov
dr ujúcich sa v ariadení so ameraním na prí nak respiračného ochorenia V prípade v sk tnutia
sa prí nakov respiračného ochorenia alebo v šenej teplot klienta počas pob tu v zariadení
amestnanci ariadenia okam ite i olujú klienta od ostatn ch klientov kontaktujú sprevád ajúcu
osobu a odov dajú jej klienta pred vstupom do ariadenia Po istení tak chto prí nakov nemô e
b ť klient prijat opätovne do ariadenia najmenej 48 hodín. V prípade pretrvávajúcich ťa kostí
sekrécia kašeľ je potrebné o stran klienta kontaktovať ošetrujúceho lekára ktor ro hodne
o ďalšom postupe či, resp. kedy klient mô e opäť nastúpiť do ariadenia
V ka dej miestnosti zariadenia, v ktorej sa poh bujú klienti alebo amestnanci sa abe pečí
pravidelné vetranie ktoré je ákladn m preventívn m opatrením Odporúča sa pravidelné
pou ívanie germicídn ch iaričov alebo ioni átorov v súčinnosti s dezinfekciou prostredia na
dezinfekciu priestorov zariadenia.
Zamestnanci a klienti ariadenia sa v interiéri a e teriéri ariadenia (s v nimkou času príchodu do
zariadenia) poh bujú s vhodne prekr t mi horn mi d chacími cestami rúško šál šatka
dobrovoľne no v kontakte s inou osobou /napr. osoba sprevád ajúca dieťa komunikujú povinne s
prekr t mi horn mi d chacími cestami rúško šál šatka Toto opatrenie sa nev ťahuje na deti
a klientov, u ktor ch to v hľadom na ich nev hodnenie nie je mo né alebo iaduce ktorí nemusia
mať prekr tú tvárovú časť
Odporúča sa organi ovať činnosti pre klientov tak v ávislosti od priestorov ch mo ností
posk tovateľa ab čo najväčšiu časť dňa trávili v e teriéri ariadenia a abe pečiť organi áciu ich
činností v oddelen ch menších skupinách resp uprednostňovať individuálnu prácu s klientom.
Zamestnanci ariadenia abe pečia ab sa skupin klientov v e teriérov ch aj interiérov ch
priestoroch striedali a účelom amed enia oskupovaniu väčšieho počtu klientov.
Zariadenie neorganizuje v čase mimoriadnej situácie iadne spoločenské akcie podujatia s účasťou
cud ích osôb pri ktor ch dochád a k dru ovaniu väčšieho počtu osôb
Stravovanie bude abe pečené štandardn m spôsobom avšak s potrebou dbať vo v šenej miere
na dodr iavanie be n ch h gienick ch pravidiel Pred podávaním strav si ka d klient
a amestnanec dôkladne um je ruk

POČET KLIENTOV V ZARIADENÍ:
Odporúča sa dodr iavanie min 2 m odstupu medzi klientmi. Ak je sociálna slu ba posk tovaná
klientom ktorí nie sú schopní toto opatrenie dodr ať odporúča sa dočasne ní iť počet -klientov.
V čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID - je mo né dočasne ní iť
počet miest klientov v zariadení napr v ávislosti od mo ností a schopností klientov akceptovať a
dodr iavať obmed enia odstup h gienické opatrenia), resp. dočasne sa mô e ní iť časov ro sah
poskytovanej sociálnej slu b pre konkrétn ch klientov menej hodín denne alebo SS sa bude
posk tovať len vo v bran ch dňoch v t dni

UPREDNOSTNENÍ KLIENTI:
Zariadenie mô e podľa ro loh priestorov v áujme achovania be pečnej v dialenosti klientov
dočasne obmed iť dochád ku klientom ktor ch rodičia sú na rodičovskej dovolenke alebo sú
dlhodobo ne amestnaní

PREVENTÍVNE OPATRENIA POČAS PREVÁDZKY NA STRANE POSKYTOVATEĽOV
A ZAMESTNANCOV POSKYTOVATEĽA:
Preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení amestnancov ariadenia o v dan ch opatreniach
príslušn ch orgánov verejného dravotníctva na amed enie šírenia ochorenia COVID- 19,
po natkoch všetk ch preventívn ch opatreniach ktoré musí po nať a reali ovať v pra i v konu
posk tovania sociálnej slu b ariadení ka d amestnanec ohľadom ochorenia COVID-19.
Upraviť spôsob de infekcie a sanitácie priestorov v prevád ke frekvenciu pou ívan ch čistiacich
a de infekčn ch prostriedkov plán obmen de infekčn ch prostriedkov čistiace pomôcky), vedenia
dokumentácie o v konávaní sanitácie v prevád ke Dôsledne v konávať de infekciu plôch
a priestorov na dennej bá e a povinne viesť o tom dokumentáciu
Je potrebné upraviť vo vnútorn ch predpisoch ariadenia a dodr iavať nasledovné opatrenia
Upraviť spôsob kontrol aktuálneho dravotného stavu meranie teplot be kontaktn m
teplomerom pri príchode do ariadenia a počas dňa podľa potreb v prípade v šenia teplot nad
f iologickú úroveň ostať doma najmenej h o námiť skutočnosť amestnávateľovi kontaktovať
ošetrujúceho lekára
Pokiaľ amestnanec ije 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 blí kej rodine s ktorou
je v st ku je niektor príslušník rodin v karanténe be odkladne o námiť túto skutočnosť
amestnávateľovi

Ak sa u amestnanca ariadenia objavia prí nak náka ochorením COVID 19 v priebehu jeho
pracovného dňa be odkladne o tom informuje amestnávateľa. Pri podo rení na ochorenie COVID
19 v ariadení ariadenie postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ
O podo rení na ochorenie COVID-19 v ariadení toto zariadenie hlási na príslušn RÚVZ podozrenie
z ochorenia tak, ako v prípade in ch infekčn ch ochorení
Posk tovateľ sa riadi aktuáln mi hygienicko-epidemiologick mi opatreniami Úradu verejného
dravotníctva SR v dan mi na amed enie šírenia ochorenia COVIDh gienick mi
odporúčaniami a pou íva osobné ochranné pomôcky.
Je potrebné rešpektovať všeobecné ásad prevencie pred náka ou ochorením COVID- 19 zo strany
amestnancov ariadenia v pracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva dravotníctva SR pre
verejnosť a to najmä
Um vať si ruk často m dlom a teplou vodou po dobu
sekúnd Ruk si utierať
jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispo ícii m dlo a voda, je potrebné pou iť
de infekčn prostriedok na ruk na bá e alkoholu
Nedot kať sa neum t mi rukami očí nosa i úst
Zakr vať si nos a ústa pri kašlaní a k chaní jednora ovou papierovou vreckovkou a následne
je ahodiť do koša
V h bať sa blí kemu kontaktu s ľuďmi ktorí javia prí nak respiračného ochorenia
Podľa mo ností dodr iavať v dialenosť najmenej dva metre med i sebou
Nechodiť do oblastí v v sokou koncentráciou ľudí
V domácnosti dbať na v šenú de infekciu povrchov

RIZIKOVÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV A KLIENTOV:
Starší ľudia vo veku nad rokov a viac
Osoby s pľúcnou chorobou a s chronick m ochorením srdca a pľúc ďalšie diagnó
Osoby s chronick m ochorením spojen m so ní enou imunitou
Odporúčame ab amestnanci alebo klienti ariadenia ktorí spadajú do ri ikovej skupin vá ili
návrat do ariadenia amestnania a v prípade novu aradenia sa do pracovného procesu, resp.
v prípade opätovného ačatia posk tovania sociálnej slu b venovali v šenú po ornosť ochrane
svojho zdravia v prípade klientov aj ich rodinní príslušníci .
V prípade ak klient alebo s ním v spoločnej domácnosti ijúca osoba patrí do ri ikovej skupin napr.
ije v jednej domácnosti so star m rodičom je na odpovednosti rodinn ch príslušníkov klientov,
ab vá ili tieto ri ikové faktor a ro hodli či klient bude toto ariadenie navštevovať
Klienti vo veku 62 a viac rokov mô u ačať ariadenie navštevovať a v II fá e uvoľňovania opatrení
s predpokladan m ačiatkom od 8 júna
0.

O ČOM JE NUTNÉ INFORMOVAŤ PRED ZNOVUOTVORENÍM ZARIADENIA:
Zariadenie je povinné obo námiť klientov rodinn ch príslušníkov o
aktuáln ch h gienicko-epidemiologick ch opatreniach v ariadení a celkovej organizácii chodu
zariadenia,
uprednostnen ch skupinách osôb pri poskytovaní sociálnej slu b ,
povinnosti klienta, resp. sprevád ajúcej osob klienta v plniť na účel posk tovania sociálnej
slu b v ariadení počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVIDčestné
v hlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamné e klienta a osôb s ktor mi je v st ku,
ktorého v or je uveden v prílohe.

V pracoval odbor sociáln ch slu ieb v súčinnosti s odborom krí ového mana mentu a be pečnosti
Dátum

júna 2020

Materiál bude pravidelne aktuali ovan

Príloha
Čestné vyhlásenie
o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej slu by ďalej len klient
a osôb s ktorými je v styku
Meno a priezvisko klienta:

Dátum narodenia

Adresa trvalého pob tu

Meno a prie visko sprevád ajúcej osob

ákonného ástupcu klienta, o načeného v ššie

.............................................................................................................

Čestne v hlasujem e sa u mňa u v ššie uvedeného klienta* neprejavili a obdobie posledn ch
dní prí nak vírusového infekčného ochorenia napr nádcha chrípka kašeľ sekrécia nosa,
náhla strata čuchu alebo chuti
a ne ijem klient ne ije v domácnosti s osobou chorou na
COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani som nebol/nebol* s takouto osobou
v kontakte, a v mojej/jeho* blí kej rodine s ktorou som/je* v st ku nie je iadn príslušník
rodiny v karanténe v súvislosti s t mto ochorením a ároveň sa iadn príslušník rodin v tomto
období nevrátil o ahraničia (z krajiny s v sok m ri ikom šírenia ochorenia Covid- 19).
Som si vedom á právn ch následkov nepravdivého v hlásenia najmä som si vedom á e
b som sa dopustil a priestupku podľa
ákona č
Z o ochrane, podpore
a ro voji verejného dravia a o zmene a doplnení niektor ch ákonov.

V..................................
Dňa
..................................................................
Podpis klienta/sprevád ajúcej osob klienta*
*Nehodiace sa preškrtne

