
Informácia o zavedení  uvoľňovania opatrení  v ,,DUNAJ“ 

Zariadení sociálnych služieb, Kováčov  v súvislosti  

s ochorením COVID – 19 
  
   
 

1. FÁZA od 03.06.2020 
 

Návštevy v ZSS  

ZSS umožňuje návštevy prijímateľov výlučne vo vonkajších priestoroch  ZSS Kováčov 

konkrétne v parku sídla v Kováčove.   

Každý deň v čase od 9,00 hod. – 15,00 hod.  za  dodržiavania prijatých opatrení. 

Návštevníci majú za povinnosť, každú návštevu ohlásiť vopred u sociálnej pracovníčky. 

Vstupná kontrola 

Pri vstupe do areálu  zariadenia je každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným 

teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia 

(zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nie je  umožnený vstup do ZSS. 

Návšteva pri vstupe podpíše čestné prehlásenie, o zdravotnom stave a o cestovateľskej 

anamnéze. Zariadenie zabezpečí a kontroluje hygienu (dezinfekciu rúk) pri vstupe pre 

návštevníkov. Návštevy majú povinne používať OOP (rúško, ochranné rukavice). 

Maximálna dĺžka návštevy jedného klienta – 60 minút. 

Maximálny počet osôb naraz na návšteve : 1-2 osoby vo veku od 15 rokov. 

Povinnosť dodržiavať odstup 5 metrov od skupín s návštevami a iných PSS. 

Podávanie stravy a nápojov a vzájomné dotyky  nie sú počas návštevy povolené.  

 

Dočasné opustenie zariadenia 

ZSS umožňuje vychádzok PSS v sprievode zamestnanca zariadenia, prípadne rodinného 

príslušníka na   vybavenie úradných záležitosti, ktoré je možné vybaviť len osobne. 

Dobu pobytu PSS mimo zariadenia je potrebné minimalizovať. 

Informovanie PSS a sprevádzajúcich osôb 

Zariadenie oboznámi PSS aj sprevádzajúcu osobu o aktuálnych hygienicko – 

epidemiologických opatreniach. PSS pri vychádzke podpíše dennú evidenciu dočasného 

opustenia zariadenia.  

Preventívne opatrenia počas realizácie vychádzok 



Pri vychádzkach je dôležité sa vyhnúť uzatvoreným priestorom, kde je vyššia koncentrácia 

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

Podľa možnosti dodržiavať vzdialenosť dva metre medzi sebou. Nosenie rúška je potrebné 

dodržiavať podľa  aktuálnych opatrení  hlavného hygienika SR. 

Návrat po vychádzke  do zariadenia 

Pri návrate PSS do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné vykonať hygienu rúk, 

najlepší s použitím dezinfekčných mydiel a používať len jednorázové papierové utierky. Ak 

sa u prijímateľa kedykoľvek po dobu 14 dní objavia príznaky ochorením COVID-19, 

bezodkladne izolovať od ostatných prijímateľov. Ďalší postup je potrebné konzultovať 

s príslušným RÚVZ.     

 

2. FÁZA od 08.06.2020 
 

Návštevy v ZSS 

ZSS umožňuje návštevy prijímateľov aj vo vnútorných priestoroch zariadenia.  ZSS 

umožňuje návštevy nie len  v sídle ZSS ale   aj na pracovisku Chľaba.  

V sídle ZSS Kováčov každý deň v čase od 9,00 hod. – 15,00 hod.,  

Na pracovisku Chľaba každý deň  v čase od 14,00 hod. – 16,00 hod. 

Návštevníci majú za povinnosť, každú návštevu ohlásiť vopred u sociálnej pracovníčky. 

Vstupná kontrola – naďalej sú platné pravidlá podľa 1. Fázy.  

Maximálna dĺžka návštevy jedného klienta – 60 minút. 

Maximálny počet osôb naraz na návšteve : 1-2 osoby vo veku od 15 rokov. 

Zariadenie zabezpečí organizáciu pohybu osôb vo vnútorných priestoroch, tak aby bol 

dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min. 2 metre. 

Podávanie stravy a nápojov a vzájomné dotyky  nie sú počas návštevy povolené.  

Vyčlenené priestory pre návštevníkov 

Pracovisko Chľaba – vstupná hala, zádvorie areálu, výnimočne izby PSS, ktorí sú pripútaní  

na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka 

Sídlo Kováčov – návštevná miestnosť č. dverí 7, park areálu, izby PSS, ktorí sú pripútaní na 

lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. 

Dezinfekcia prostredia 

V návštevných priestoroch sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným 

preventívnym opatrením. Na dennej báze  používať germicídny žiarič v súčinnosti s 

dezinfekciou návštevných priestorov zariadenia. Po ukončení návštevy je potrebné všetky 



dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky, podlahy) dezinfikovať. Medzi návštevami sa 

dodržiava časový odstup na vykonanie dezinfekcie priestoru a to  1 hod. 

 

Dočasné opustenie zariadenia  

Naďalej sú platné všetky opatrenia  podľa 1 . fázy. 

 

3. FÁZA od 01.07.2020 
 

Návštevy v ZSS  

Naďalej sú platné všetky opatrenia  podľa   2 . fázy. 

 

Dočasné opustenie zariadenia   

ZSS umožňuje samostatného dočasného opustenia zariadenia bez ohľadu na jeho účel. 

Doba pobytu PSS mimo zariadenia je max. 8 hodín. 

Informovanie PSS a sprevádzajúcich osôb 

Naďalej sú platné všetky  pravidlá podľa 1. a 2. Fázy. 

Preventívne opatrenia počas realizácie vychádzok 

Naďalej sú platné všetky  pravidlá podľa 1. a 2. Fázy. 

Návrat po vychádzke  do zariadenia 

 Naďalej sú platné všetky  pravidlá podľa 1. a 2. Fázy. 

 

Umožnenie opustenia PSS do domácnosti bez povinnej 14 dňovej karantény 

ZSS umožňuje  opustenie PSS do domácnosti bez povinnej 14 dňovej karantény. 

Informovanie PSS a  rodinných príslušníkov 

Zariadenie oboznámi PSS aj rodinných príslušníkov o   aktuálnych hygienicko – 

epidemiologických opatreniach. 

Preventívne opatrenia počas pobytu PSS v domácnosti 

Rodinný príslušník zabezpečuje všetky potrebné preventívne  hygienicko- epidemiologické 

opatrenia počas pobytu prijímateľa  v domácnosti a pri jeho preprave. 

 

 

 

 



Návrat  do zariadenia 

Po návrate PSS z domáceho prostredia bude prijímateľovi odmeraná teplota , dezinfikované 

osobné veci a na 24 hod. uložené v priestore na to určenom.  Nebude potrebná povinná 

karanténa 14 dní. 

 

Umožnenie návratu, presunu a prijímania PSS  

Podmienky návratu, prijímania a presunu PSS 

Prijímateľovi, ktorému bolo počas krízovej situácie prerušené poskytovanie sociálnej služby 

celoročnou pobytovou formou a v súčasnosti je mu starostlivosť poskytovaná rodinou v 

domácom prostredí od 01.07.2020 je možné začať poskytovať sociálnu službu v zariadení ak 

prijímateľ pri návrate, resp. pri príchode do zariadenia, resp. jeho zákonný zástupca alebo 

sprevádzajúca osoba prijímateľa vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení 

počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o 

zdravotnom stave a o cestovateľskej anamnéze prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku.  

Vstupná kontrola 

Pri vstupe do areálu  zariadenia je každému PSS  zmeraná bezkontaktným teplomerom 

teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –

nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nie je  umožnený vstup do ZSS.  Zariadenie 

zabezpečí a kontroluje hygienu pri vstupe pre PSS ( dezinfekcia rúk). Žiadame ,  aby jedného 

prijímateľa pri príchode do zariadenia sprevádzala iba jedna osoba (napr. rodinný príslušník). 

Pre všetky osoby je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest a to buď s rúškom, šálom 

alebo šatkou. Zariadenie v závislosti od možností a schopností prijímateľov určí, či bude 

umožnený vstup sprevádzajúcej osoby do vnútorných priestorov zariadenia. 

Informovanie PSS a  rodinných príslušníkov, alebo sprevádzajúcich osôb 

Zariadenie pred a počas príchodu oboznámi prijímateľa, rodinných príslušníkov a pri presunu 

prijímateľa aj sprevádzajúcich zamestnancov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia. 

Preventívne opatrenia 

Ak prijímateľ sa vrátil do zariadenia alebo nový prijímateľ  nastúpi do ZSS je potrebné 14 dní 

pravidelne sledovať zdravotný stav prijímateľa so zameraním na príznaky respiračného 

ochorenia. V prípade vyskytnutia sa príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty 



prijímateľa počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú prijímateľa od 

ostatných prijímateľov a postupujú  v súlade s usmernením RÚVZ. 

 

Opatrenia počas trvania mimoriadnej situácie  na strane zariadenia 

a zamestnancov zariadenia sociálnych služieb „DUNAJ“ Kováčov 

Počas trvania mimoriadnej situácie zariadenie preferuje individuálnu prácu s prijímateľmi v 

menších skupinách, ktorých zloženie by sa nemalo meniť, s odporúčaným odstupom min. 2 

metre. 

Organizovanie spoločenskej akcie s účasťou cudzích osôb  do ukončenia mimoriadnej situácie 

zariadenie nepreferuje. Výnimka je návšteva prijímateľov, ktoré sa uskutočňuje podľa „Plánu 

a režimu návštev“. 

Zariadenie informuje a vedie dokumentáciu o informovaní zamestnancov zariadenia o 

vydaných opatreniach príslušných orgánov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia. 

ochorenia COVID19, poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a 

realizovať v praxi počas poskytovania sociálnej služby v zariadení každý zamestnanec. 

Zariadenie upravil spôsob dezinfekcie a sanitácie priestorov v prevádzke a to frekvenciu 

používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok.  Dôsledne  vykoná 

dezinfekciu plôch a priestorov na dennej báze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


