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Rámcové podmienky k uvoľňovaniu opatrení 

 

Bod A – FÁZA I. – IV. umožnenie návštev 

 Návštevu prijímateľa je potrebné vopred dohodnúť (telefonicky – na telefónnom čísle 
045/549 73 01, alebo 0917 950511 v pracovných dňoch čase od 7.00 h. do 15.00 h. 
prípadne mailom – krpelanova@ddadsshrinova.sk, melicherova@ddadsshrinova.sk, 
ocenasova@ddadsshrinova.sk, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom do 
budovy a v priestoroch zariadenia. 

 Jedného prijímateľa môžu navštíviť najviac 2 osoby maximálne po dobu 30 minút, z 
ktorých ani jedna nemôže byť mladšia ako 15 rokov.  

 Návštevník môže navštíviť toho istého prijímateľa len raz za 5 dní, aby sme umožnili 
striedanie návštevníkov u prijímateľa a zabezpečili možnosť návštevy všetkým 
prijímateľom.  

 Odporúčame realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch (ak je to možné vzhľadom na 
možnosti klientov, prípadne aktuálne počasie). 

 Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy vo vnútorných 
alebo vonkajších priestoroch zariadenia. Organizácia pohybu osôb vo vnútorných 
priestoroch musí byť zabezpečená tak, aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými 
návštevami minimálne 2 metre. 

 Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.  
 Po príchode do zariadenia je návštevník povinný vykonať dezinfekciu rúk (umytie 

dezinfekčným mydlom, prípadne použitím dezinfekčného prostriedku).  
 Pri vstupe do zariadenia, vrátane vonkajších priestorov, bude každému návštevníkovi 

zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty, alebo príznakov 
respiračného ochorenie (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa...) mu nebude 
umožnený kontakt s prijímateľom.  

 Návštevník je povinný zapísať sa do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné 
prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze, kde sa mu 
zapíše aj nameraná telesná teplota.  

 Pokiaľ návštevník žije 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 
blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v 
tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z 
krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený 
kontakt s prijímateľom. 

 Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný prijímateľ 
má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).  

 Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončení návštevy objavia príznaky 
o ochorení COVID – 19 bezodkladne o tom informuje DD a DSS Hriňová 

 Vonkajší aj vnútorný priestor bude po každej návšteve dezinfikovaný dezinfekčným 
prostriedkom s obsahom chlóru a s obsahom alkoholu (stoly, stoličky, kľučky, dotykové 
plochy) o čom je vedená predpísaná evidencia.  

 V návštevných miestnostiach bude zabezpečené pravidelné vetranie, ktoré je základným 
preventívnym opatrením.  

 V návštevnej miestnosti v zariadení bude počas celého dňa v prevádzke germicídny žiarič.  
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 RIZIKOVÉ SKUPINY OSÔB:  

 Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac  

Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy  

Osoby s chronickým ochorením spojeným 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. 

 
Bod B – FÁZA I. – IV.  opustenie priestorov ZSS 

 Prijímatelia a osoby sprevádzajúce ich mimo zariadenia sú oboznámení  s aktuálnymi 
hygienicko-epidemiologickými opatreniami, ktoré je potrebné dodržať pri vychádzke, 
vyšetrení alebo vybavení úradnej záležitosti.   
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.  

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.  

 Prijímatelia a osoby, ktoré ich budú sprevádzať, sa musia zapísať do Dennej evidencie 
absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí PSS, údaje potvrdia svojim 
podpisom. Ak to zdravotný stav prijímateľa neumožňuje, zápis do dennej evidencie vykoná 
informátor a prijímateľ evidenciu nepodpisuje.  

 Ak sprevádzajúcou osobou nie je zamestnanec zariadenia musí mu byť pri vstupe do 
zariadenia, zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty, alebo 
príznakov respiračného ochorenie (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa...) 
mu nebude umožnené sprevádzať prijímateľa. Sprevádzajúca osoba je povinná zapísať sa 
aj do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom 
stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze, kde sa mu zapíše aj nameraná telesná 
teplota. Pokiaľ sprevádzajúca osoba žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na 
COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bola s takouto osobou v 
kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v 
karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte 
pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), 
rovnako mu nebude umožnené sprevádzať prijímateľa. 

 Sprevádzajúce osoby ako aj prijímatelia zariadenia majú počas celej doby dočasného 
opustenia zariadenia (ak to napr. nevylučuje charakter vyšetrenia) vhodne prekryté horné 
dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a odporúča sa používať aj rukavice.  

 Pri návrate do zariadenia bude prijímateľovi a opätovne sprevádzajúcej osobe zmeraná 
teplota bezkontaktným teplomerom. 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 prijímateľa je potrebné izolovať od 
ostatných prijímateľov minimálne po dobu 48 hodín. 

 Po návrate prijímateľa a zamestnanca do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné 
vykonať dezinfekciu rúk (umytie dezinfekčným mydlom, prípadne použitím dezinfekčného 
prostriedku).  



 Ak sa u prijímateľa kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustení zariadenia objavia 
príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných prijímateľov 
sociálnej služby a ďalší postup je potrebné konzultovať s príslušným regionálnym ÚVZ. 

 Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustenia 
zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje 
DD a DSS Hriňová  a postupuje podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho ÚVZ. 

 Opustenie  zariadenia prijímateľom bez ohľadu na jeho účel a bez sprievodu odporúčame 
len v čase od 9:00 h. – 11:00 h a od 13:00 h. – 15:00 h.  

 
Bod C – FÁZA II. Karanténa pre prijímateľov presunutých z iných pobytových 
zariadení.  

 Prijímateľom presúvaným z iného zariadenia sa môže začať poskytovať služba v zariadení. 
 Pri vstupe do zariadenia, bude každému novonastupujúcemu prijímateľovi zmeraná teplota 

bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty, alebo príznakov respiračného 
ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa...) mu nebude umožnený 
vstup do zariadenia. Opätovný vstup do zariadenia mu bude umožnený až po 7 dňoch, po 
preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára.   

 Prijímatelia a sprevádzajúca osoba (odporúča sa iba jedna), ktorou môže byť zamestnanec, 
zákonný zástupca, alebo rodinný príslušník pri nástupe do zariadenia (počas trvania 
mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19)  musia vyplniť čestné vyhlásenie 
(príloha – „Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb, 
s ktorými je v styku“).  

 Prijímateľ doloží potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára.  
 Všetky potrebné doklady skontroluje sociálny pracovník v návštevnej miestnosti. Ak sú 

všetky podmienky dodržané, prijímateľa umiestnime do karanténnej miestnosti vytvorenej 
na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby najmenej po 
dobu 14 dní.  

 Osoby sprevádzajúce presúvaného prijímateľa dodržujú postup podľa bodu A FÁZA I-IV 
umožnenie návštev.   

 
Bod C – FÁZA III. opustenie priestorov ZSS v rozsahu maximálne 2 dní  

 Platia rovnaké podmienky ako v bode B Fáza I-IV.  Rozdiel je len v evidencii dočasného 
opustenia zariadenia, nakoľko v prvý deň sa zapíše odchod a v nasledujúci deň príchod.  

 Pri nahlasovaní dovolenky v rozsahu maximálne dva dni postupujeme v súlade so 
Smernicou „Pravidlá spolunažívania“ tak ako doteraz.   

 
Bod D – FÁZA III. Prijímanie všetkých žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby   

 Pri vstupe do zariadenia, bude každému novonastupujúcemu prijímateľovi zmeraná teplota 
bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty, alebo príznakov respiračného 
ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa...) mu nebude umožnený 
vstup do zariadenia. Opätovný vstup do zariadenia mu bude umožnený až po 7 dňoch, po 
preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára.   

 Prijímatelia a sprevádzajúca osoba (odporúča sa iba jedna), ktorou môže byť zamestnanec, 
zákonný zástupca, alebo rodinný príslušník pri nástupe do zariadenia (počas trvania 
mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19)  musia vyplniť čestné vyhlásenie 
(príloha – „Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb, 
s ktorými je v styku“).  

 Prijímateľ doloží potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára.  
 Všetky potrebné doklady skontroluje sociálny pracovník v návštevnej miestnosti. Ak sú 

všetky podmienky dodržané, prijímateľa umiestnime do karanténnej miestnosti vytvorenej 



na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby najmenej po 
dobu 14 dní.  

 Osoby sprevádzajúce nového prijímateľa dodržujú postup podľa bodu A FÁZA I-IV 
umožnenie návštev.   

 
Bod C – FÁZA IV. Povolenie externých služieb v starostlivosti o telo (pedikér, 
kaderník, holič).  

 Po príchode do zariadenia je dodávateľ externej služby povinný vykonať dezinfekciu rúk 
(umytie dezinfekčným mydlom, prípadne použitím dezinfekčného prostriedku).  

 Pri vstupe do zariadenia mu bude zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade 
zvýšenej teploty, alebo príznakov respiračného ochorenie (zvýšená teplota nad 37,2 °C, 
kašeľ, sekrécia z nosa...) mu nebude umožnený vstup do zariadenia.  

 Dodávateľ externej služby je povinný zapísať sa do dennej evidencie návštev, ktorej 
súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave dodávateľa a jeho cestovateľskej 
anamnéze, kde sa mu zapíše aj nameraná telesná teplota.  

 Pokiaľ dodávateľ externej služby žije 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 blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v 
tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z 
krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený 
vstup do zariadenia. 

 Dodávateľ externej služby, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, a prijímateľ má 
počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) 
a dodávateľ aj okuliare. Prijímateľ ktorému sa budú poskytovať kadernícke služby nemusí 
mať v tomto čase ochranné rúško.  

 Evidenciu o prijímateľoch, ktorým bola služba poskytnutá vedie sociálny pracovník DD 
a DSS Hriňová 

 Ak sa u dodávateľa externej služby kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončení poskytovania 
služby objavia príznaky o ochorení COVID – 19 bezodkladne o tom informuje DD a DSS 
Hriňová 

 Priestor, v ktorom sa bude služba poskytovať, bude dezinfikovaný dezinfekčným 
prostriedkom s obsahom chlóru a s obsahom alkoholu (stoly, stoličky, kľučky, dotykové 
plochy) o čom je vedená predpísaná evidencia.  

 
Bod D – FÁZA IV. Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte 
účastníkov vrátane bohoslužieb.  

 Vykonávateľ bohoslužby sa riadi usmernením podľa Bodu C – FÁZA IV.  
 Vstup do miestnosti, kde bude vykonávaná bohoslužba alebo bude možný len s prekrytými 

hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).  
 Počas vykonávania bohoslužby dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, 

resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.  
 Z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky 

respiračného infekčného ochorenia.  
 Vykonávateľ bohoslužby je povinný na obrade dodržiavať aktuálne opatrenia UVZ SR.  
 Svätá spoveď prijímateľov sa bude konať v modlitebnej miestnosti, ktorá bude po skončení 

vydezinfikovaná a vyžiarená germicídnym žiaričom.  
 
 
V Hriňovej dňa 9.6.2020 
 


