
Plán prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 
Oblasti riešenia:  

A. Analýza opatrení z I. vlny 

B. 14 dňová rezerva OOPP a OOP  

C. Návštevy v ZSS 

D. Dočasné opustenie zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou 

 E. Organizácia spoločenských aktivít 

 F. Prijímanie nových klientov/návrat klientov zo  zariadení ústavnej zdravotnej   

     starostlivosti/týždenná pobytová forma 

G. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení  s ambulantnou formou 

H. Zmena v uvoľňovaní opatrení a hlásenie o mimoriadnej udalosti 
A. Analýza opatrení a  krízových plánov 

Opatrenia  v prípade výskytu COVID- 19  sú  uvedené: 

 V smernici č. 55  - Plán krízových opatrení, ktorý bol vypracovaný 

13.3.2020,  aktualizovaný 17.4.2020, 28.4.2020 

 V pláne a harmonograme návštev a dočasného opustenia zariadenia DSS Slatinka, 

pobytová forma  (vypracovaný 3.6.2020, aktualizovaný 8.6.2020, 12.6.2020) 

 V pláne poskytovania sociálnej služby v stredisku Nádej Vidiná (vypracovaný 

8.6.2020, aktualizovaný 15.6.2020, 16.6.2020, 7.7.2020) 

 V pláne poskytovania sociálnej služby v DSS Slatinka v prevádzkach s celoročnou 

formou pobytu – návrat, presun, prijímanie prijímateľov s.s. (aktualizácia 

12.6.2020, 15.6.2020, 16.6.2020, 26.6.2020, 1.7.2020, 7.7.2020) 

 V pláne prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 vypracovaný 

13.7.2020 

Plán krízových opatrení  popisuje: 

 Charakteristiku COVID-19 

 Prevenciu šírenia COVID-19  

 Opatrenia v prípade podozrenia výskytu COVID – 19 

 Postup pri podozrení na ochorenie COVID – 19 u zamestnanca 

 Postup pri podozrení na ochorenie COVID – 19 u prijímateľa sociálnej služby 

 v pobytovej, 

  ambulantnej, 

  terénnej sociálnej službe 

 Manipuláciu s odpadmi 

 Manipuláciu s bielizňou 

 Informačné a preventívne opatrenia   

 krízový tím – členovia, kontaktovanie sa, denný monitoring vývoja   

situácie – krízový tím reagoval na situáciu podľa potreby,  flexibilne 

 komunikácia – členovia krízového tímu, prijímatelia, rodinní príslušníci,    

      BBSK, RÚVZ, médiá – prijímatelia a rodinní príslušnící sú     

      pravidelne informovaní (e-mailom, telefonicky, osobne) 

 informovanosť – zamestnanci, prijímatelia, rodinní príslušníci, BBSK,    

      obvodný lekár, RÚVZ, denné odovzdávanie informácií – odovzdávanie   

      informácii prebieha na základe vývoja situácie 

 všeobecné opatrenia - dodržiavanie hygienických preventívnych  

opatrení, skríning pozitívnej cestovateľskej anamnézy, denné monitorovanie 

zdravotného stavu zamestnancov/prijímateľov, zákaz návštev, dočasné 

obmedzenie pohybu prijímateľov mimo areálu prevádzok/rizikové plány, 



oboznamovať sa a dodržiavať vydané nariadenia, usmernenia, opatrenia, 

prijímanie nových prijímateľov, komunikácia v prípade podozrenia na 

respiračnú infekciu, krízový/korona tím, ochranné prostriedky a dezinfekčné 

pomôcky, zastihnuteľnosť na mobilných telefónoch – všetky opatrenia sa 

dodržiavajú (prezenčné listiny) 

 Plán krízových opatrení v prípade karantény 

 zahrňuje jednotlivé postupy- ako postupovať v prípade vyhlásenia karantény 

 Zoznam členov krízového tímu – na základe poverenia 

 Zoznam zamestnancov jednotlivých prevádzok DSS „SLATINKA“, ktorí budú   

            vykonávať krízovú službu/korona tím v prípade vyhlásenia karantény, vrátane   

           záložného tímu zamestnancov – písomné súhlasy zamestnancov  

 Karanténnu zónu v jednotlivých prevádzkach DSS – izolácia v určenej  

karanténnej izbe vzhľadom na dispozičné riešenie jednotlivých prevádzok 

zariadenia nie je možná, v prevádzke Vidiná sa od 8.6.2020 sociálne služby 

poskytujú, prípadná karanténa bude riešená s RÚVZ v Lučenci. 

 Dezinfekčný a hygienický plán, ktorý obsahuje: 

 dezinfekciu a hygienu ako súčasť prevencie 

 dezinfekciu a hygienu v čase karantény 

 zásady, zakladanie a skladanie tvárového rúška 

 S K R Í N I N G so zameraním na COVID – 19, cieľom ktorého je: 

 sledovať zdravotný stav zamestnancov, zisťovať cestovateľskú   

anamnézu  zamestnancov a ich príbuzných, vrátane monitorovania   

objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie zamestnancov  

zdravotný stav sa monitoruje a zaznamenáva denne, zisťovanie 

cestovateľskej anamnézy  1x týždenne u každého zamestnanca 

 sledovať akútnu respiračnú infekciu prijímateľa a jeho rodinných  

      príslušníkov, alebo či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením   

 COVID-19, alebo úzkym kontaktom s takým pacientom v posledných 14  

 dňoch, alebo s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej  

 oblasti v posledných 14 dňoch (ambulantná forma), vrátane   

 monitorovania príznakov akútnej respiračnej infekcie prijímateľa  a jeho  

 rodinného príslušníka – zdravotný stav sa monitoruje a zaznamenáva 

denne, 1x do týždňa v pondelok cestovateľská anamnéza  

 sledovať zdravotný stav prijímateľov, zisťovať cestovateľskú anamnézu   

 ich príbuzných (Útulok pre ženy s deťmi), vrátane monitorovania  

 objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie  prijímateľky  a jej detí- 

zdravotný stav sa sleduje a zaznamenáva  denne, cestovateľská 

anamnéza 1x do týždňa 

 zisťovať cestovateľskú anamnézu prijímateľov DSS, ZPB a PSB, vrátane 

monitorovania objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie – 

cestovateľská anamnéza sa u prijímateľov pravidelne sleduje a 

zaznamenáva, monitorovanie zdravotného stavu sa sleduje a 

zaznamenáva denne 

 MANUÁL/KROKOVNÍK  - v realizačnej fáze uvádza: 

 ako postupovať v prípade  podozrenia  z nákazy COVID - 19   

 dôležité telefónne čísla – oprava  t.č. RÚVZ v Lučenci MUDr. Andoová 

0944309641 

 Zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZSS počas pandémie COVID-19   

obsahuje informácie týkajúce sa: 



  nástupu klienta  do zariadenia 

  zotrvávanie klientov v zariadení počas pandémie 

  ukončenie hospitalizácie klientov v zdravotníckom zariadení 

  personálu 

  hygienických  a sociálnych – dištančných opatrení 

  izolácie/expektácie 

  kontroly šírenia COVID-19 -  monitoring zdravotného stavu klientov,      

personálu a osôb vstupujúcich do zariadenia 

 epidemiologických vyšetrení a testovaní klientov a zamestnancov  

v prípade  rozšírenia infekcie do zariadenia 

  klientov  po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení 

  manipulácie s odpadmi a bielizňou 

 Usmernenie na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,   

            vrátane:  

  nasadenia osobných ochranných pomôcok 

  odkladania a odstránenia ochranných pomôcok 

Záväzné postupy, opatrenia a odporúčania uvedené v Pláne krízových opatrení , ktoré 

predstavujú preventívne prístupy v zabránení šíreniu  ochorenia COVID-19 a zároveň 

informujú o postupoch a procesoch prípravy na prípadné väčšie rozšírenie tohto 

ochorenia a odporúčajú základné opatrenia pre zabezpečenie informovanosti sú 

dodržiavané. Zamestnanci a prijímatelia boli so všetkými nariadeniami, 

usmerneniami, príkazmi a pokynmi priebežne informovaní ( prezenčné listiny)  

B. Vytvorenie rezervy OOPP a OOP  

Normatív OOPP: DSS,ZPB 
Druh  Potreba  Zásoba na 14 dní 

Rúško na viacnásobné použitie/zamestnanec  3 6 

Rúško na viacnásobné použitie/klient 2 4 

Rúško chirurgické jednorázové/zamestnanec 2 30 

Rúško chirurgické jednorázové/klient 2 30 

Rukavice chirurgické nesterilné/zamestnanec 10 párov 140 párov 

Rukavice chirurgické nesterilné/klient 2 páry 30 párov 

Ochranné okuliare 1 každý zamestnanec  

Ochranný štít 1 (zamestnanci DSS )  

Dezinfekcia na povrchy 0,5 l 7 l 

Dezinfekcia na ruky/zamestnanec 0,04 l 0,6l 

Dezinfekcia na ruky/klient 0,04 l  0,6l 
 

Normatív OOPP: Útulok pre ženy s deťmi 
Druh  Potreba  Zásoba na 14 dní 

Rúško na viacnásobné použitie/zamestnanec  3 6 

Rúško na viacnásobné použitie/klient 2 4 

Rúško chirurgické jednorázové/zamestnanec 2 30 

Rúško chirurgické jednorázové/klient 2 30 

Rukavice chirurgické nesterilné/zamestnanec 10 párov 140 párov 

Rukavice chirurgické nesterilné/klient 2 páry 30 párov 

Ochranné okuliare 1 každý zamestnanec   

Ochranný štít -  

Dezinfekcia na povrchy 0,5 l 7 l 

Dezinfekcia na ruky/zamestnanec 0,04 l 0,6l 

Dezinfekcia na ruky/klient 0,04 l  0,6l 
 

C. Návštevy v  DSS SLATINKA, Lučenec, pobytová forma 

Ohlasovanie návštev 

 

Návštevu prijímateľa je potrebné minimálne 24 hod. vopred 

dohodnúť, čím sa obmedzí zhromažďujúci sa počet osôb 



 

DSS 

Dolná Slatinka č.447 

 

DSS  

J.D.Matejovie č.7 

 

ZPB   

Sládkovičova č.8  

 

ZPB  

Hviezdoslavova č.5  

 

DSS Nádej Vidiná 

 

Útulok pre ženys deťmi 

v priestoroch zariadenia. 

Prednosť majú vopred ohlásené návštevy (okrem 

mimoriadnych udalostí). 

V prípade akéhokoľvek podozrenia na akékoľvek ochorenie 

u prijímateľa, môže poskytovateľ nahlásenú návštevu odvolať, 

prípadne jej účasť u prijímateľa dohodnúť na iný termín. 

Rizikové skupiny osôb 

- ľudia vo veku nad 60 rokov a viac 

- osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením 

srdca a pľúc + ďalšie diagnózy 

- osoby so zníženou imunitou 

Odporúčame, aby osoby ktoré spadajú do rizikovej skupiny 

alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej 

skupine, zvážili návštevu zariadenia. 

Návštevy sa riadia Ustanoveniami ČL. 14 

Domáceho poriadku „Útulok pre ženy s deťmi“ 

Kontakt pre návštevy  DSS Dolná Slatinka č.447:  

Vedúca prevádzky- 0907876846 

Prevádzka - 004456899 

DSS na ul. J.D.Matejovie: 

Vedúca prevádzky - 0905384005 

Prevádzka - 0917119517 

ZPB na ul. Sládkovičova č.8: 

Vedúci prevádzky - 0917382496 

Prevádzka- 0904456874 

ZPB na u. Hviezdoslavova č.5: 

Vedúci prevádzky - 0917382496 

Prevádzka-  0904456966 

DSS Nádej Vidiná: 

Vedúca strediska - 0948905409 

Stredisko - 0904456971 

Útulok pre ženy s deťmi: 

Prevádzka - 047/4333206 

Návštevné hodiny DSS Dolná Slatinka č.447 

V pracovných dňoch: 13,00 - 15,00 

V dňoch pracovného odpočinku: 13,00- 16,00 

príp. individuálne podľa dohody s prihliadnutím na 

prevádzkové možnosti poskytovateľa sociálnej služby 

a oprávnené záujmy prijímateľov 

DSS J.D.Matejovie 

V pracovných dňoch: od 15,00 – 17,00 

V dňoch pracovného odpočinku: 10,00-12,00 

príp. individuálne podľa dohody s prihliadnutím na 

prevádzkové možnosti poskytovateľa sociálnej služby 

a oprávnené záujmy prijímateľov 

ZPB Sládkovičova: 

V pracovných dňoch: 14,00 - 16,00 

V dňoch pracovného odpočinku: 14,00 - 16,00 

príp. individuálne podľa dohody s prihliadnutím na 

prevádzkové možnosti poskytovateľa sociálnej služby 



a oprávnené záujmy prijímateľov 

ZPB Hviezdoslavova: 

V pracovných dňoch: 14,00 - 16,00 

V dňoch pracovného odpočinku: 14,00 - 16,00 

príp. individuálne podľa dohody s prihliadnutím na 

prevádzkové možnosti poskytovateľa sociálnej služby 

a oprávnené záujmy prijímateľov 

DSS Nádej Vidiná: 

V pracovných dňoch: od 13,00 - 15,30 

príp. individuálne podľa dohody s prihliadnutím na 

prevádzkové možnosti poskytovateľa sociálnej služby 

a oprávnené záujmy prijímateľov 

Dĺžka návštevy Maximálne 60 min 

Počet návštevníkov Maximálne 2 osoby u jedného prijímateľa 

Maximálne 1 návšteva v rovnakom čase 

Vek návštevníka nesmie byť menej ako 15rokov 

Priestory pre návštevy 

Exteriér- vonkajšie 

priestory 

 

Interiér - vnútorné 

priestory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSS Dolná Slatinka č.447 

Vonkajšie priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- záhradný stôl so stoličkami pri dome 

Vnútorné priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- izba prijímateľa, ak ju obýva sám 

- návšteva imobilného prijímateľa môže byť realizovaná na 

izbe prijímateľa ak ju neobýva sám, pri dodržaní prísnych 

hygienicko – epidemiológických požiadaviek, 

minimalizovania kontaktu s ostatnými a ak je možné 

zabezpečiť, aby bol navštevovaný prijímateľ počas návštevy 

sám 

DSS J.D.Matejovie 

Vonkajšie priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

Altánok na dvore za domom (aj v prípade nepriaznivého 

počasia) 

Vnútorné priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- izba prijímateľa, ak ju obýva sám 

- návšteva imobilného prijímateľa môže byť realizovaná na 

izbe prijímateľa  ak ju neobýva sám, pri dodržaní prísnych 

hygienicko – epidemiológických požiadaviek, 

minimalizovania kontaktu s ostatnými a ak je možné 

zabezpečiť, aby bol navštevovaný prijímateľ počas návštevy 

sám 

ZPB Sládkovičova 

Vonkajšie priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- záhradný stôl so stoličkami pri dome 

Vnútorné priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- izba prijímateľa, ak ju obýva sám 

ZPB Hviezdoslavova 

Vonkajšie priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- prístrešok – (altánok na dvore, aj za nepriaznivého počasia) 

Vnútorné priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- izba prijímateľa, ak ju obýva sám 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSS Nádej Vidiná 

Vonkajšie priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- krytá terasa za budovou zariadenia (aj v prípade 

nepriaznivého počasia) 

Vnútorné priestory zariadenia vyhradené pre návštevy: 

- izba prijímateľa, ak ju obýva sám 

- návšteva imobilného prijímateľa môže byť realizovaná na 

izbe prijímateľa ak ju neobýva sám, pri dodržaní prísnych 

hygienicko – epidemiologických požiadaviek, 

minimalizovania kontaktu s ostatnými a ak je možné 

zabezpečiť, aby bol navštevovaný prijímateľ počas návštevy 

sám 

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených 

pre návštevy, návštevník neopúšťa priestory vyhradené pre 

návštevy. 

Dodržiavaný odstup medzi jednotlivými návštevami je 

minimálne 5 metrov. 

Toaleta pre návštevy je určená a označená. 

Priebeh návštev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) bude 

každému návštevníkovi bezdotykovým teplomerom premeraná 

TT. V prípade nameranej hodnoty nad 37,2 ºC, sa meranie 

zopakuje ešte 2x, ak telesná teplota bude opätovne nad 37,2 ºC,   

alebo príznakoch respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia 

z nosa) nebude sprevádzajúcej osobe vstup do zariadenia 

nebude návšteve umožnený. Zákaz vstupu bude mať aj 

návšteva so známkami akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, 

sekrécia z nosa), s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, 

návštevník žijúci v spoločnej domácnosti s osobou chorou na 

COVID-19.  

Pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná dodržiavať 

protiepidemiologické opatrenia (dezinfekcia rúk, použitie 

jednorazových rukavíc, mať prekryté horné dýchacie cesty- 

rúško) 

Návšteva prijímateľa je povinná vypísať dennú evidenciu 

návštev, ktorej prílohou je čestné prehlásenie o zdravotnom 

stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze, oboznámiť 

sa s poučením GDPR COVID-19. Súčasťou evidencie je údaj 

s telefónnym číslom návštevníka. 

Podmienky pre 

návštevu v exteriéri 

zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštevník nevstupuje do vnútorných priestorov zariadenia 

(prevádzky-domu), po kontaktovaní zamestnancov prevádzky 

sa s rodinným príslušníkom stretne vo vonkajších priestoroch 

zariadenia. 

Návštevník má počas celej doby návštevy prekryté horné 

dýchacie cesty, ruky má vydezinfikované, prípadne má na 

rukách jednorazové rukavice. 

Prijímateľ má prekryté horné dýchacie cesty (ak to dovoľuje 

prijímateľov zdravotný stav a znevýhodnenie). 

Fyzické osoby dodržiavajú primeraný odstup, sú od seba 

vzdialené minimálne 2 metre. 

Podávanie stravy a nápojov nie je pre návštevy povolené. 



 

 

 

Fyzický kontakt návštevy s prijímateľom nie je povolený. 

Vzdialenosť fyzických osôb, minimálne 2 metre, musí byť 

dodržiavaná. 

Podmienky pre 

návštevu v interiéri 

zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštevník a zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním má 

počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty, na 

rukách má jednorazové rukavice. V prípade, že sa návšteva 

koná na izbe prijímateľa, má návštevník na nohách jednorazové 

ochranné návleky na obuv, ktoré si donesie a navlečie pri 

vchodových dverách do zariadenia. 

Prijímateľ má prekryté horné dýchacie cesty (ak to dovoľuje 

prijímateľov zdravotný stav a znevýhodnenie). 

Fyzické osoby dodržiavajú primeraný odstup, sú od seba 

vzdialené minimálne 2 metre. 

Podávanie stravy a nápojov nie je pre návštevy povolené. 

Fyzický kontakt návštevy s prijímateľom nie je povolený. 

Vzdialenosť fyzických osôb, minimálne 2 metre, musí byť 

dodržiavaná. 

Po ukončení návštevy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení návštev  sa vykoná dezinfekcia dotykových plôch 

(záhradný stôl, stolička, záhradná lavica, kľučky) dezinfekčným 

prostriedkom. 

Po ukončení návštev vo vnútorných priestoroch sa vykoná 

dezinfekcia dotykových plôch predmetov vo vnútorných 

priestoroch zariadenia(kľučky, stôl, stoličky, lôžko v izbe 

prijímateľa), dezinfekcia podlahy, izba prijímateľa sa vyvetrá 

a prostredie vydezinfikuje germicídnym žiaričom.  Toalety pre 

návštevníkov sa vydezinfikujú ihneď po použití. 

Na dezinfekciu dotykových plôch a priestorov po ukončení 

návštevy ja potrebný čas 30 minút. 

O vykonaní dezinfekcie sa vedie predpísaná evidencia. 

Po ukončení návštev sa u prijímateľa prevedie hygiena tvárovej 

časti a rúk. 

Veci dennej potreby, ktoré návšteva donesie prijímateľovi, sa 

uskladnia a vydajú prijímateľovi k použitiu po 24hodinách. 

Ak sa u návštevníka po ukončení návštevy po dobu 14 dní 

objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne 

o tom informuje poskytovateľa. 

Ak sa u ktoréhokoľvek prijímateľa objaví nákaza COVID-19, 

poskytovateľ kontaktuje a informuje všetkých návštevníkov, 

ktorí realizovali návštevu v období 14 dní pred potvrdením 

nákazy. 

Obmedzenia  

v prípade zhoršenej 

epidemiologickej 

situácie 

 návštevy nebudú povolené vykonať osobne osobám 

ktoré majú trvalý pobyt v okrese so zvýšeným 

výskytom COVID-19 

 návštevy budú povolené len v exteriéri prevádzok 

zariadenia (s výnimkou imobilných prijímateľov 

pripútaných na lôžko a klientov v terminálnom štádiu 

života) 

 počas návštev dodržiavať bezkontaktný styk( bez 

fyzického kontaktu – objatia, bozky, podania rúk) 



 upraviť dĺžku návštev (periodicita a dĺžka 

minimalizovaná 

 návštevy možno zakázať len na základe vydania 

opatrenia  hlavného hygienika, alebo  ÚVZ SR 

 v prípade výskytu ochorenia  COVID -19 u klienta, 

zamestnanca, alebo návštevníka (do 14 dní od 

vykonanej návštevy) sa v súčinnosti s RÚVZ návštevy 

okamžite zakazujú 

 



D. Dočasné opustenie zariadenia 
Dočasné opustenie ZSS 

 

DSS 

Dolná Slatinka č.447 

 

DSS  

J.D.Matejovie č.7 

 

ZPB   

Sládkovičova č.8  

 

ZPB  

Hviezdoslavova č.5  

 

DSS Nádej Vidiná 

 

Útulok pre ženy  

s deťmi 

Opustenie zariadenia je vopred naplánované 

Za opustenie ZSS sa považuje: 

- vyšetrenie, ošetrenie v zdravotníckom zariadení 

- vybavovanie úradných záležitostí 

- návšteva mesta, komunity 

- návšteva (rodiny, známych) mimo areálu zariadenia 

- odchod do domácnosti na víkendy a sviatky  

V prípade akéhokoľvek podozrenia na akékoľvek ochorenie 

u prijímateľa, môže poskytovateľ nahlásené opustenie 

zariadenia odvolať 

Rizikové skupiny osôb 

- ľudia vo veku nad 60 rokov a viac 

- osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením 

srdca a pľúc + ďalšie diagnózy 

- osoby so zníženou imunitou 

Odporúčame, aby osoby ktoré spadajú do rizikovej skupiny 

alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej 

skupine, zvážili absolvovanie vychádzky. 

Kontakt pre 

sprevádzajúcu osobu 

DSS Dolná Slatinka č.447:  

Vedúca prevádzky- 0907876846 

Prevádzka - 004456899 

DSS na ul. J.D.Matejovie: 

Vedúca prevádzky - 0905384005 

Prevádzka - 0917119517 

ZPB na ul. Sládkovičova č.8: 

Vedúci prevádzky - 0917382496 

Prevádzka- 0904456874 

ZPB na u. Hviezdoslavova č.5: 

Vedúci prevádzky - 0917382496 

DSS Nádej Vidiná: 

Vedúca strediska- 0948905409 

Stredisko - 0904456971 

Pravidlá pri opustení 

zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 8.júna 2020 je umožnené samostatné dočasné opustenie 

zariadenia, bez ohľadu na jeho účel (s prihliadnutím na 

zdravotný stav a mieru znevýhodnenia prijímateľa). 

Schopnosť samostatného pohybu mimo zariadenia je 

zapracovaná v Individuálnom pláne prijímateľa. 

Prijímatelia, ktorí nie sú schopní samostatného pohybu mimo 

zariadenia sa pohybujú len v sprievode zamestnancov,  

zákonných zástupcov, alebo sprevádzajúcich osôb, ktoré určí 

zákonný zástupca. 

Sprevádzajúce osoby a prijímateľ (ak to umožňuje jeho 

zdravotný stav a znevýhodnenie) majú počas celej doby 

opustenia zariadenia (ak to nevyžaduje napr. charakter 

vyšetrenia) prekryté horné dýchacie cesty, ruky majú umyté 

a vydezinfikované (používajú rukavice). 

Po vstupe do zariadenia a pred jeho opustením vypíše 

sprevádzajúca osoba čestné prehlásenie o svojom zdravotnom 

stave a negatívnej cestovateľskej anamnéze, oboznámi sa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s poučením GDPR COVID-19. Súčasťou evidencie o dočasnom 

opustení zariadenia je telefónne číslo osoby sprevádzajúcej 

prijímateľa 

Vedúci jednotlivých prevádzok oboznámia prijímateľov 

spôsobom pre nich zrozumiteľným („easyread“) a osoby 

sprevádzajúce prijímateľa: 

-o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach, ktoré    

  je potrebné dodržiavať 

- povinnosť vedenia dennej evidencie pri dočasnom opustení  

  zariadenia vypisovania  a podpisovania, ak to  zdravotný stav  

  prijímateľa neumožňuje, evidenciu vykoná rodinný príslušník,  

  alebo, službukonajúci zamestnanec, prijímateľ evidenciu   

  nepodpisuje. 

Odporúčaná veľkosť skupiny je maximálne 5 osôb. 

Odporúča sa vyhýbať uzatvoreným priestorom s vyššou 

koncentráciou osôb (nákupné centrá, obchody, kultúrne 

zariadenia...), okrem priestorov lekárskych vyšetrení. 

Počas opustenia zariadenia sa odporúča vyhýbať blízkemu 

kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia 

Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej 2 metre 

medzi sebou. 

Rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou 

ochorením COVID-19: 

- umývať si často ruky mydlom a teplou vodou, príp.  

  dezinfekčný prostriedok, dbať na zvýšenú hygienu rúk 

- na utieranie rúk používať jednorazové papierové utierky 

- nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst 

-zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou   

  vreckovkou a následne ju zahodiť do koša na odpad 

- nepodávať si ruky s inými ľuďmi 

-vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi , ktorá javia príznaky     

  respiračného ochorenia 

- v domácom prostredí dbať na zvýšenú  dezinfekciu povrchov 

Po návrate do 

zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri návrate do zariadenia bude prijímateľovi a sprevádzajúcej 

osobe bezdotykovým teplomerom premeraná TT. V prípade 

nameranej hodnoty nad 37,2 ºC, ( sa meranie zopakuje ešte 2x, 

ak telesná teplota bude opätovne nad 37,2 ºC),   

alebo príznakoch respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia 

z nosa) nebude sprevádzajúcej osobe vstup do zariadenia 

umožnený. Prijímateľ bude v izolácii minimálne po dobu 48hod 

Po návrate prijímateľa a sprevádzajúcej osoby (zamestnanca) 

do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné dodržiavať 

hygienu rúk (ruky umyť, vykonať dezinfekciu), používať 

jednorazové ochranné návleky na obuv, prípadne obuv 

vydezinfikovať v dezinfekčnej rohoži, alebo nastriekať na obuv 

dezinfekčný prostriedok. 

Pri návrate prijímateľa nie je povinná 14 dňová karanténa, ale 

čestné prehlásenie zákonného zástupcu že boli zabezpečené 

všetky potrebné opatrenia počas pobytu prijímateľa 

v domácnosti a pri preprave zo zariadenia do zariadenia. 



F. Prijímanie a návrat prijímateľov  

 

Prevádzky s celoročnou 

pobytovou formou 
- DSS Dolná Slatinka č.447 

- DSS J.D.Matejovie č.7 

- ZPB  Sládkovičova č.8  

- ZPB Hviezdoslavova č.5  

- Útulok pre ženy s deťmi 

Kontakt pre návrat,  

presun, prijímanie 

DSS Dolná Slatinka č.447:  

Vedúca prevádzky- 0907876846 

Prevádzka - 004456899 

DSS na ul. J.D.Matejovie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veci dennej potreby, ktoré si prijímateľ  donesie po dočasnom 

opustení zariadenia, sa uskladnia a vydajú prijímateľovi 

k použitiu po 24hod. 

Ak sa u prijímateľa po dobu 14dní po dočasnom opustení 

zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, je 

izolovaný od ostatných prijímateľov a ďalší postup je 

konzultovaný s príslušným regionálnym ÚVZ. 

Ak sa u sprevádzajúcej osoby po dobu 14dní po dočasnom 

opustení zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením 

COVID-19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa 

a postupuje podľa usmernenia príslušného regionálneho ÚVZ. 

Poskytovateľ zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych 

hygienicko-protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR, 

vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, 

hygienických odporúčaní  a používanie osobných ochranných 

pomôcok. 

Obmedzenia  

v prípade zhoršenej 

epidemiologickej 

situácie 

 obmedzenie, zníženie frekvencie a dĺžky vychádzok 

 vychádzky budú realizované len v sprievode 

zamestnanca 

 absolvovanie len nevyhnutných lekárskych vyšetrení  

 vybavovanie len nevyhnutných úradných záležitostí 

 dočasné opustenie  prevádzky  v prípade nevyhnutnej 

potreby  možno zakázať len na základe vydania 

opatrenia  hlavného hygienika, alebo  ÚVZ SR 

 v prípade výskytu ochorenia  COVID -19 u prijímateľa, 

alebo zamestnanca, sa pristúpi v súčinnosti s RÚVZ 

k okamžitému zákazu dočasného opustenia prevádzky 

E. Organizácia spoločenských aktivít 

 spoločenské podujatia za účasti cudzích osôb (mimo zamestnancova klientov) 

organizovať vo vonkajších priestoroch prevádzky 

 dodržiavať odporúčané odstupy 2m -  5 m  

 cudzie osoby majú povinnosť mať rúško na tvári 

 spoločenské aktivity v interiéri prevádzky organizovať bez účasti cudzích osôb 

 nezúčastňovať sa spoločenských aktivít mimo prevádzky zariadenia 

Obmedzenia  

v prípade zhoršenej  

epidemiologickej 

situácie 

 dočasné zrušenie  spoločenských podujatí            

           



Vedúca prevádzky - 0905384005 

Prevádzka - 0917119517 

ZPB na ul. Sládkovičova č.8: 

Vedúci prevádzky - 0917382496 

Prevádzka- 0904456874 

ZPB na u. Hviezdoslavova č.5: 

Vedúci prevádzky - 0917382496 

Prevádzka -  0904456966 

DSS Nádej Vidiná: 

Vedúca strediska - 0948905409 

Stredisko - 0904456971 

Útulok pre ženy s deťmi: 

Prevádzka - 047/4333206 

Podmienky návratu – 

informačná povinnosť 
Vyžaduje sa: 

 Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej  

 anamnéze prijímateľa a osôb s ktorými je v styku (príloha) 

 Potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti, nie staršie ako 3 dni-  

  ( všetky prevádzky - pri prijímaní nových prijímateľov),    

 Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19– test na  

  COVID-19 (pri prijímaní nových prijímateľov v útulku pre  

  ženy s deťmi) 

Vedúci jednotlivých prevádzok DSS oboznámia pred/počas 

príchodu prijímateľov, rodinných príslušníkov, pri presúvaní 

prijímateľov aj sprevádzajúcich zamestnancov o: 

 aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach, ktoré  

  je potrebné dodržiavať, 

 o povinnosti vypísať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave   

  a cestovateľskej anamnéze prijímateľa a osôb s ktorými je   

  v styku 

 prijímateľa do zariadenia sprevádza jedna osoba  

 sprevádzajúca osoba a prijímateľ (ak to umožňuje jeho  

  zdravotný stav a znevýhodnenie) prekryté horné dýchacie  

  cesty, inak im nebude umožnený vstup do vnútorných   

  zariadenia 

V prípade zhoršenej 

epidemiologickej 

situácie  

 Prijímanie nových prijímateľov s negatívnym výsledkom testu   

  na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín    

  Poskytovanie týždennej pobytovej formy v zariadení    

nepretržite, aj počas víkendov s sviatkov 

 Opustenie zariadenia nebude prijímateľovi dočasne 

umožnené– návštevy, pobyty doma... 

Príchod do zariadenia 

 

 

 

 

Prijímatelia, rodinní príslušníci, zamestnanci, osoby vstupujúce 

do prevádzok zariadenia dodržiavajú protiepidemiologické 

opatrenia - ÚVZ SR, vydaných na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19, hygienických odporúčaní a používajú 

OOPP. 



 

 

 

Pri vstupe do zariadenia bude každému prijímateľovi zmeraná 

bezdotykovým teplomerom telesná teplota. V prípade 

nameranej hodnoty nad 37,2 ºC, sa meranie zopakuje ešte 2x, 

ak telesná teplota bude opätovne nad 37,2 ºC, 

alebo príznakoch respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia z 

nosa) nebude vstup do zariadenia prijímateľovi umožnený. 

Vstup do zariadenia bude prijímateľovi umožnený až 

nasledujúci týždeň po preukázaní bezinfekčnosti od 

ošetrujúceho lekára. 

Vstupujúce osoby do zariadenia si vydezinfikujú ruky 

dezinfekčným prostriedkom uloženým na dostupnom a 

bezpečnom mieste pri vstupe, prípadne použijú jednorázové 

rukavice, musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. 

Prijímateľovi zamestnanci pomôžu zabezpečiť hygienu rúk – 

dezinfekciu, alebo umytie mydlom a teplou vodou, na utieranie 

rúk používať jednorázové utierky 

Počas dňa sa ešte 1x (v popoludňajších hodinách) príp. podľa 

potreby (pri podozrení na ochorenie) meria telesná teplota a 

sleduje zdravotný stav prijímateľov so zameraním na príznaky 

respiračného ochorenia. Údaje sa zaznamenajú. 

Zdravotný stav prijímateľa sledovať, v prípade vyskytnutia sa 

príznakov respiračného ochorenia a zvýšenej telesnej teploty 

prijímateľa izolovať v samostatnej obytnej miestnosti, 

bezodkladne informovať hlavnú sestru, riaditeľku, RÚVZ v LC 

a riadiť sa ich pokynmi. 

RÚVZ v Lučenci zabezpečí epidemiologické vyšetrenie, 

vrátane stanovenia rozsahu testovania prijímateľov na základe 

epidemiologickej anamnézy a prehodnotenia rizika ďalšieho 

možného šírenia ochorenia COVI-19 v zariadení. 

Preventívne opatrenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individuálna práca  

 Práca s menšou skupinou do 5 prijímateľov, zloženie  

  nemeniť, dodržiavať odstup 2m 

 Neorganizovať spoločenské podujatia s účasťou cudzích osôb  

  do ukončenia mimoriadnej situácie (s výnimkou návštevy) 

 Skupiny prijímateľov v exteriérových a interiérových 

     priestoroch striedať, aby sa zamedzilo zoskupovaniu väčšieho 

  počtu prijímateľov. 

Pohyb prijímateľa v interiéri a exteriéri zariadenia s vhodne 

prekrytými dýchacími cestami nie je potrebný. 

V kontakte s cudzou osobou (okrem zamestnancov) je prekrytie 

povinné. Výnimkou sú prijímatelia, u ktorých to vzhľadom na 

ich znevýhodnenie nie je možné. 

Činnosti pre prijímateľov organizovať tak (v závislosti od 

poveternostných podmienok), aby sa čo najviac zdržiavali v 

exteriéri zariadenia. 

Každá miestnosť, v ktorej sa prijímatelia pohybujú bude 

pravidelne vetraná. Na dezinfekciu priestorov sa použije 

germicídny žiarič. Údaje o dezinfekcii sa zaznamenajú. 



 

 

Prijímateľov  informovať o koronavíruse SARS-CoV-2 a jeho 

šírení v populácii, ako aj možnostiach prevencie založenej na 

dodržiavaní osobnej a respiračnej hygieny, a význame sociálno-

dištančných obmedzení. 

Preventívne testovanie prijímateľov na COVID-19 pred 

prijímaním do zariadenia, ktorí boli liečení pre iné ochorenie 

ako COVID-19 bude realizované, ak je dôvodné podozrenie, že 

prijímateľ je podozrivý z nákazy, lebo bol v kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19. 

Zamestnanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci sú pravidelne oboznamovaní o vydaných 

preventívnych opatreniach,  nariadeniach a usmerneniach 

príslušných orgánov verejného zdravotníctva na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19 o čom sa vedie dokumentácia. 

Pohyb zamestnancov v interiéri a exteriéri zariadenia s 

prekrytými dýchacími cestami sa nevyžaduje, je na zvážení 

zamestnanca. V kontakte s cudzou osobou je prekrytie povinné 

a použijú sa tiež jednorazové rukavice. 

Pri pomoci pri hygiene, podávaní stravy (kŕmení) majú 

zamestnanci prekryté dýchacie cesty rúškom, ochranným 

štítom, alebo okuliarmi. 

Dezinfekcia plôch a priestorov sa v prevádzkach vykonáva na 

dennej báze, vedie sa evidencia. 

Dezinfekcia a sanitácia priestorov v jednotlivých prevádzkach 

sa vykonáva v zmysle dezinfekčného a hygienického plánu. 

Zamestnanci sú povinní rešpektovať všeobecné zásady 

prevencie pre nákazou COVID-19 v súlade s odporúčaniami 

Ministerstva zdravotníctva RS pre verejnosť a tiež viesť 

k dodržiavaniu týchto zásad aj prijímateľov. 

 umývať si často ruky mydlom a teplou vodou, príp.  

     dezinfekčný prostriedok, dbať na  zvýšenú hygienu rúk 

 na utieranie rúk používať jednorazové papierové utierky 

 nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst 

 správne používať rukavice 

   zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou   

     vreckovkou a následne ju zahodiť do koša na odpad 

   nepodávať si ruky s inými ľuďmi 

   vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi , ktorá javia príznaky     

    respiračného ochorenia 

   dbať na zvýšenú  dezinfekciu povrchov 

   pravidelne vetrať 

V zmysle preventívnych opatrení na sa 1x do týždňa bude 

vykonávať tzv. „skríning“ – zisťovanie cestovateľskej 

anamnézy zamestnancov a osôb žijúcich s nimi v spoločnej 

domácnosti. Údaje sa zaznamenajú. 

Ráno pri príchode do zariadenia bude zamestnancovi zmeraná 

bezkontaktným teplomerom telesná teplota a zisťovaný výskyt 

príznakov respiračného ochorenia (kašeľ, dýchavičnosť, 

sekrécia z nosa). Údaje sa zaznamenajú. 

Meranie teploty a zisťovanie príznakov sa bude vykonávať 



podľa potreby aj počas dňa. 

V prípade zvýšenej teploty nad 37,2 °C sa meranie zopakuje 

ešte 2x krát a ak telesná teplota bude opätovne nad 37,2 °C 

príp. sa prejavia iné príznakov respiračného ochorenia 

zamestnanec musí odísť domov a ostať doma najmenej 48 

hodín. Uvedenú skutočnosť oznámi zamestnávateľovi, 

kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. 

Po ukončení liečby v prípade potvrdenia COVID-19 nastúpi 

zamestnanec do zamestnania po 2 negatívnych laboratórnych 

testoch. V prípade pozitívneho laboratórneho testu bez 

klinických príznakov zamestnanec nastúpi na 14 dňovú izoláciu 

v domácom prostredí a po ukončení sa musí preukázať 2 

negatívnymi laboratórnymi testami. 

Na základe Pokynu č.010/2020/UKRBBSK k prijatým 

opatreniam v súvislosti so šírením sa COVID-19 zo dňa 

26.06.2020 a Pokynu č.011/2020/ODDRF k financovaniu 

nákladov na testy COVID-19 zo dňa 01.07.2020:  

Zamestnanec, ktorý vycestuje  do zahraničia na dobu dlhšiu ako 

48 hodín, po návrate na územie Slovenskej republiky, bude 

v domácej izolácii  počas 5 kalendárnych dní. Po piatom dni 

domácej izolácie sa podrobí testovaniu PCR metódou na 

COVID-19 v infektologickej ambulancii vo Zvolene.  

Žiadosť o vykonanie testu na COVID 19 zašle zamestnanec  

e-mailom na adresu: jana.krokosova@nemocnicazvolen.sk 

V texte e-mailu uvedie:  

 Meno a priezvisko 

 Dátum narodenia 

 Adresu bydliska 

 Svoje telefónne číslo 

 E-mailovú adresu, na ktorú mu bude doručený výsledok 

testu 

 Presný názov a adresa zamestnávateľa 

Zamestnanec do zamestnania nastúpi až potom, ako má 

vyhotovený negatívny test na COVID-19. 

Epidemiologické 

vyšetrenie 

a testovanie v prípade 

rozšírenia ochorenia 

COVID-19 

Epidemiologické vyšetrovanie u zamestnancov a prijímateľov,   

vrátane testovania zabezpečuje RÚVZ v LC  

Karanténa prijímateľov je zabezpečovaná v priestoroch 

prevádzky  v spolupráci s RÚVZ v LC. 

Karanténa zamestnancov je zabezpečovaná v domácnosti 

zamestnanca s návratom po 2 negatívnych testoch. 

V prípade výskytu COVID-19 sa prijímatelia neprijímajú. 

Prevádzajú sa hygienické a protiepidemiologické opatrenia, 

ktoré sú kontrolované. 

Vykonáva sa priebežná a po ukončení výskytu COVID -19 

záverečná ohnisková dezinfekcia. 

Manipulácia s bielizňou 

a odpadmi 

Postupuje sa v zmysle Plánu krízových oparení. 
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Obmedzenia  

v prípade zhoršenej  

epidemiologickej 

situácie 

 Poskytovanie týždennej pobytovej formy v zariadení 

nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.   

 Dočasne neumožniť klientovi opustiť zariadenie napr. 

návšteva a pobyt u rodiny 

G. Ambulantná forma  

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie: 

 Obmedzenie počtu prijímateľov 

 Skrátenie času/frekvencie pobytu prijímateľov v zariadení 

 Neumožnenie vstupu sprevádzajúcej osoby do zariadenia 

 Zrušenie skupinových aktivít 

 Zrušenie organizovania spoločenských podujatí 

K pozastaveniu poskytovania sociálnej služby ambulantnou formou prijímateľom môže 

dôjsť len záväzným opatrením zo strany Hlavného hygienika SR alebo Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 

V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u prijímateľa, rodinného príslušníka, zamestnanca 

sa poskytovanie sociálnej služby preruší a postupuje sa v zmysle pokynov ÚVZ a RÚVZ  

v Lučenci 

H. Zmena v uvoľňovaní opatrení a hlásenie o mimoriadnej udalosti 

 V prípade  zhoršenia  epidemiologickej situácie sa v celej prevádzke opätovne 

dočasne zavedú predchádzajúce opatrenia, ktoré už boli uvoľnené prípadne sa 

zavedú voči rizikovým návštevám 

 Zavedenie opatrenia nahlásiť MPSVaR odboru krízového manažmentu 

a bezpečnosti (príloha č.1) 

 Potvrdenie  ochorenia na COVID-19 u zamestnanca alebo klienta, vypísať a odoslať 

na MPSVaR SR, na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB) na tlačive 

hlásenie o mimoriadnej udalosti (príloha č. 2)  

 Denne  odosielať pravidelnú informácia(príloha č. 3) 

 Ohlásenia zasielať na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Príloha 

Čestné vyhlásenie  
o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej 

len „prijímateľ“) a osôb, s ktorými je v styku  
 

Meno a priezvisko prijímateľa: 
 
 
 
 

Dátum narodenia: 
 
 
 
 

Adresa trvalého pobytu:  
 
 
 
 

 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) prijímateľa, označeného 

vyššie: 

 

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

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa/u vyššie uvedeného prijímateľa* neprejavili za obdobie 
posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, 
kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a nežijem/prijímateľ nežije* v 
domácnosti s osobou chorou na  
COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani som nebol/prijímateľ nebol* s 
takouto osobou v kontakte, a v mojej/jeho* blízkej rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je 
žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a zároveň sa žiadny 
príslušník rodiny v tomto období nevrátil zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom 
šírenia ochorenia Covid- 19). 

 
Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý 
(á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
 

V.................................. 
 

 

Dňa.............................. 
 

.................................................................. 
 
                                                              podpis prijímateľa/sprevádzajúcej osoby prijímateľa 

 

*Nehodiace sa preškrtnite 



Príloha  
                                BANSKOBYSTRICKÝ                                         Domov sociálnych služieb  

                                 SAMOSPRÁVNY KRAJ                            „        SLATINKA“ Lučenec 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Monitorovanie objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie prijímateľa sociálnej služby 

Dátum

/čas 
Meno  teplota kašeľ, nádcha dýchavičnosť  Vykonal a zapísal 

áno nie áno nie áno nie 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



                         BANSKOBYSTRICKÝ                                 Domov sociálnych služieb  

                             SAMOSPRÁVNY KRAJ                                „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

 

V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) 

a v zmysle odporúčania vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v  DSS „SLATINKA“ v zmysle 

preventívnych opatrení vykonáva: 

 

S K R Í N I N G 
zamestnancov so zameraním na COVID – 19 

 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:      ...................................................... 

 

 

Žijete v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia 

COVID-19? 

áno       nie      * 

 

Boli ste v úzkom kontakte s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia 

COVID-19? 

 áno       nie      * 

 

Je vo Vašej blízkej rodine, s ktorou ste v styku, niektorý príslušník rodiny v karanténe? 

áno       nie      * 

 

Vrátil sa  niektorý z členov Vašej spoločnej domácnosti  zo zdravotne nebezpečnej krajiny 

vzhľadom na ochorenie COVID-19? 

áno       nie      * 

 

 

Ak áno,  kde bol v zahraničí  a kedy sa vrátil?..................................................................... 

 

*nehodiace sa prečiarknite 

V prípade pozitívneho výsledku skríningu bude zamestnanec v domácej izolácii. 

O každej zmene týkajúcej sa hore uvedených skutočností zamestnanec ihneď informuje 

vedúceho prevádzky -   je si vedomý následkov v prípade ich zatajovania.  

 

Dátum:                                                                                ________________________ 

 

 

                                                                                                Podpis zamestnanca 



Príloha  
                             BANSKOBYSTRICKÝ                                                   Domov sociálnych služieb  

                             SAMOSPRÁVNY KRAJ                                              „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Monitorovanie objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie zamestnanca 

Dátum

/čas 
Meno zamestnanca teplota kašeľ, nádcha dýchavičnosť  Vykonal a zapísal 

áno nie áno nie áno nie 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



                 BANSKOBYSTRICKÝ                                                      Domov sociálnych služieb  

                       SAMOSPRÁVNY KRAJ                                            „ SLATINKA“ Lučenec 

 

 

 

Monitorovanie objektívnych príznakov akútnej respiračnej infekcie osôb pri vstupe do 

prevádzky za účelom vykonania opravy, revízie, kontroly... 

Dátum Meno  teplota kašeľ, nádcha dýchavičnosť Vykonal a zapísal 

áno nie áno nie áno nie 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 
 
 
 

 



Príloha  
PLÁN DEZINFEKCIE 

 

1) Dezinfekcia povrchov – realizovať denne,  minimálne 1x,  podľa potreby aj častejšie, 

po každej návšteve 

2) Čistiť povrchy ktorých sa dotýkame – realizovať denne, minimálne 1x,  podľa potreby 

aj častejšie, po každej návšteve 

3) Čistiť a dezinfikovať podlahy – 1x denne, prípadne podľa potreby častejšie, po každej 

návšteve 

4) Používať bežne dostupné dezinfekčné a čistiace prostriedky podľa návodu (napr. 

SAVO, DOMESTOS, FROSCH, CHLORAMIN, SANYTOL...) 

5) Dezinfekčné prostriedky striedať – každý deň používať iný 

6) Pri všetkých činnostiach používať rukavice 

7) Pravidelne, niekoľkokrát za deň vetrať 

8) Používať germicídny žiarič – denne, v každej ubytovacej miestnosti a vo všetkých 

spoločných priestoroch prevádzky, po každej návšteve 

9) Dezinfekcia rúk – návšteva a sprevádzajúce osoby pri príchode do zariadenia 

                                – zamestnanci pri príchode do zariadenia,  počas služby pred a po  

činnostiach 

                          – prijímatelia pri príchode do zariadenia, pred a po denných  

činnostiach, po ukončení návštevy 

 
10) Denne zaznamenávať - Dezinfekcia a sanitácia v DSS SLATINKA  

 

 

 

 

Podrobný plán dezinfekcie je rozpracovaný v Pláne Krízových opatrení COVID-19,  

v Prílohe č. 4 Dezinfekčný a hygienický plán. 



Príloha  

DEZINFEKCIA A SANITÁCIA V DSS SLATINKA. 
 

Dátum Meno  zamestnanca 
ktorý vykonal 
dezinfekciu 

Názov dezinfekčného 
prostriedku 

Vykonanie dezinfekcie  
Povrchy a prostredie(popis) 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



Príloha 
Denná evidencia návštev v ZSS 

 
Názov zariadenia: ..................................................................................................................................  

Adresa zariadenia: ................................................................................................................................ 

Dátum: .............................  

*Návštevník svojim podpisom vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, 
sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani nebol s takouto osobou v 
kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, ani sa v tomto období nevrátil zo zahraničia (z 
krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19). Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by som sa dopustil priestupku podľa 
§56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Meno a priezvisko 
návštevníka 

Meno a priezvisko 
navštíveného klienta 
 

Telefón na 
návštevníka 

Čas príchodu 
do zariadenia 

Čas odchodu  
zo zariadenia 

Podpis  návštevníka 

      

      

      

      

      

      

      



Príloha  
Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení , úradných záležitostí , opustenie zariadenia počas víkendov, sviatkov prijímateľov sociálnych 

služieb (ďalej len „klienti“) 

Názov zariadenia: ..................................................................................................................................  

Adresa zariadenia: ................................................................................................................................ 

Dátum: .............................  

*Ak klient vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopný údaje dennej evidencie vypísať, resp. ich potvrdiť svojim podpisom, údaje do evidencie zadá a 
svojim podpisom potvrdí zodpovedný zamestnanec, rodinný príslušník.  

Meno a priezvisko 
klienta 

Označenie účelu  
 

Čas odchodu 
zo zariadenia 

Čas príchodu 
do zariadenia 

Podpis klienta Meno a priezvisko  
a podpis zodpovedného 
zamestnanca 

Meno a priezvisko 
a podpis  sprevádzajúcej 
osoby 

       

       

       

       

       

       

       

       



 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE NÁVŠTEVY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
(odpoveď zakrúžkujte):  

Meno a priezvisko :   .................................................................................................  

Bol som poučený a zaväzujem sa dodržiavať Plán a režim návštev   ÁNO  NIE  

Bol som poučený o svojich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov a GDPRÁNO  NIE  

 

Teplota : ……………. °C     Zmeral/a (podpis) : ............................................  

Teplota nad > 37,2°C          ÁNO  NIE  

Mám alebo som mal posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov: suchý kašeľ, dýchavičnosť, 
zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie  

ÁNO  NIE  

Bol som posledných 14 dní v zahraničí  

ÁNO  NIE  

Bol som posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa u 
tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19      

ÁNO  NIE  

Bol som testovaný, alebo som bol v kontakte s osobou testovanou na COVID s pozitívnym výsledkom 

           ÁNO NIE 

Ak by sa najbližších 14 dni zmenila akákoľvek z odpovedí na ÁNO, som si vedomý svojej povinnosti 

oznámiť to na tel. č.______________________ alebo elektronicky na .......................................  

ÁNO NIE  

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/-a 

súpravdivé. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý vyššie uvedených 

zdravotných rizík, ktoré hrozia pri pobyte v tomto zariadení a o ktorých som bol vopred dôkladne 

informovaný.  

Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom 

vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových podstát 

trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).“ 

 

Dátum: …………………………      Podpis 



 

Poučenie GDPR COVID-19 

 

V súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z.Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 448/2008 o sociálnych službách a zákonom 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava naše zariadenie 

 

 

Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ 

 
 

osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu: 
- meno, priezvisko 
- deň a čas návštevy 
- údaje o zdravotnom stave a telesnej teplote 
- údaje o cestovateľskej anamnéze 

 
Údaje sú spracovávané na dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie rizika šírenia nákazy COVID-19 a 
uchovávané maximálne po dobu nasledujúcich 21 dní. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


