
 Domov dôchodcov a domov                          
 sociálnych služieb Hriňová                                                    

 

BANSKOBYSTRICKÝ                                

SAMOSPRÁVNY KRAJ                            

Plán uvoľňovania opatrení v DD a DSS Hriňová 

v súvislosti ochorením COVID – 19 

I. FÁZA od 08. 06. 2020 

 

A 
Umožnenie návštev prijímateľov vo vyhradených vonkajších a vnútorných priestoroch mimo 
izieb prijímateľov.  

B 

Umožnenie prijímateľom krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, v 
 sprievode zamestnanca, alebo rodinného príslušníka s pohybom mimo uzatvorených 
priestorov s vysokou koncentráciou osôb (nutné lekárske vyšetrenia, vybavenie úradných  
záležitostí, ktoré je možné vybaviť len osobne).  

II. FÁZA od 15. 06. 2020 

A 
Umožnenie návštev prijímateľov vo vyhradených vonkajších a vnútorných priestoroch a na 
izbách ak izbu užíva prijímateľ sám. 

B 

Umožnenie prijímateľom krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, v 
 sprievode zamestnanca, alebo rodinného príslušníka s pohybom mimo uzatvorených 
priestorov s vysokou koncentráciou osôb (nutné lekárske vyšetrenia, vybavenie úradných  
záležitostí, ktoré je možné vybaviť len osobne, vychádzky v intervale do 60 minút v 
skupinách do 5 prijímateľov).  

C 
Umožnenie prechodu prijímateľa z celoročnej pobytovej formy ZSS  
podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou 

III. FÁZA od 22 06. 2020 

A 
Umožnenie návštev prijímateľov vo vyhradených vonkajších a vnútorných priestoroch a na 
izbách ak izbu užíva prijímateľ sám. 

B 
Umožnenie prijímateľom krátkodobé opustenie priestorov ZSS jeden krát  
do dňa v intervale do 60 minút. 

C 
Umožnenie opustenia zariadenia do domácnosti v rozsahu maximálne 2 dni v sprievode 
rodinného príslušníka alebo zákonného zástupcu).*  

D Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 

* Po návrate prijímateľa nebude povinná karanténa 14 dní, ale čestné vyhlásenie rodinného 
príslušníka, alebo zákonného zástupcu, že zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas pobytu 
prijímateľa v domácnosti a pri preprave z a do zariadenia.  

IV. FÁZA od 01. 07. 2020** 
A Umožnenie návštev prijímateľov bez obmedzenia 

B Umožnenie prijímateľom  opustenie priestorov ZSS bez obmedzenia  

C 
Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) 
v priestoroch zariadenia. 

D Povolenie organizovania spoločných aktivít  v malom počte účastníkov vrátane bohoslužieb  

E 
Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych 
obmedzeniach a s prípravou na možnú druhú vlnu.  

** Predpokladané ukončenie IV. FÁZY je 31. 08. 2020 



V. Opatrenia v zmene uvoľňovania 

A 

Uzavretie sociálnych služieb, alebo zmena režimových opatrení v prípade  
výskytu COVID - 19 v poskytovaných sociálnych službách. 
- Poskytovateľ sociálnych služieb v takomto prípade bezodkladne zašle  
   hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR - a hlási podozrenie s    
   ochorenia/nákazy miestne príslušnému RÚVZ 
- odbkrman@employment.gov.sk podľa prílohy 
-Ďalej postupuje podľa pokynov miestne príslušného RÚVZ a MPSVR SR 

B 

Ostatné opatrenia v zmene uvoľňovania 
-  Opatrenia sú vyhlasované príslušným orgánom (napr. hlavný hygienik SR, 
    Krízový štáb, Vláda SR, RÚVZ) a realizuje ich zariadenie v spolupráci so    
    zriaďovateľom.  
- Opatrenia riadi MPSVR SR prostredníctvom svojich usmernení a v prípade 
   potreby ďalšími nástrojmi v rámci platnej legislatívy. 
- Opatrenia usmernenia budú záväzné pre všetky dotknuté subjekty.  

 

 

 

 


