
„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov  

 

Informácie pre zamestnancov ZSS,  prijímateľov ZSS a príbuzných PSS  

o prevedených preventívnych opatreniach v ZSS „DUNAJ“ Kováčov   

 na predchádzanie vzniku krízovej situácie v čase pandémie  COVID 19 

  

 S účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazuje verejnosti vstup do všetkých priestorov ZSS 

„DUNAJ“ Kováčov. V odôvodnených prípadoch výnimku udelí riaditeľ . Za odôvodený 

prípad sa považuje najmä zabezpečenie prevádzky zariadenia a zabezpečenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti pre PSS.  Zákaz trvá až do odvolania. 

 Zakazujú sa návštevy prijímateľov sociálnych služieb  umiestnených v sídle ZSS aj na 

pracovisku Chľaba až do odvolania. 

 Rušia sa všetky plánované spoločenské podujatia až do odvolania. Zároveň sa odporúča 

dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia podľa pokynov orgánov štátnej správy, 

najmä dôkladnú osobnú hygienu a vyhýbanie sa priestorom s veľkým počtom ľudí. 

 Prijímatelia  a zamestnanci sú informovaní o  SARS-COV-2 a jeho šírení, aj o 

možnostiach prevencie.   

 Všetci zamestnanci majú povinnosť nosiť ochranné rúško a pri používaní OOPP  

postupovať v zmysle usmernenia MZ SR,  prísne sa starať o čistotu rúk, používať 

antibakteriálne tekuté mydlo, resp. dezinfekčný prostriedok na ruky a prísne dodržiavať 

všetky všeobecné hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Zamestnanci 

v priamom kontakte s PSS sú povinní používať ochranné rukavice. 

 Každý zamestnanec  ZSS je povinný podať čestné prehlásenie o svojej cestovateľskej 

anamnéze. 

 Pri vstupe do ZSS na  pracovisku Chľaba sú dvere uzatvorené,  zamestnanec, prípadne 

návšteva (opravár, dodávateľ, sanitkár), musia zazvoniť. V sídle ZSS návštevy (opravár, 

dodávateľ, sanitkár) sa ohlásia u vrátnika.  

 Pri vstupe do areálu službukonajúci zamestnanec odmiera telesnú teplotu 

prichádzajúcemu zamestnancovi na výkon práce.  Ten, u koho sa zistí zvýšená teplota 

nad 37,5°C a príznaky respiračného ochorenia, má prísny zákaz vstupu do objektu ZSS. 

 Kontakt s verejnosťou a informovanie verejnosti prebieha výlučne písomne, e-mailom 

alebo telefonicky. Rodinní príslušníci a blízke osoby PSS sú písomne informovaní 

o možnosti pravidelnej komunikácie s prijímateľmi prostredníctvom moderných  

komunikačných prostriedkov (mobil, SMS, e-mail, video- hovor).   

 Všetky zásielky, ktoré prichádzajú do ZSS  podliehajú  dezinfekčným filtrom . 

 Pre prijímateľov sa neodporúča  zdržiavať sa mimo areálu ZSS. Len vo výnimočných    

prípadoch by mal prijímateľ opustiť zariadenie (návšteva lekára, pobyt v ústavnom 

zdravotníckom zariadení). 



 Pre prijímateľov sa odporúča viac sa zdržovať na čerstvom vzduchu v menších 

skupinách a na izbách. Individuálne aktivity klientov sú vykonávané tiež  v menších 

skupinách, ktorých zloženie sa nemení. 

 Pre prijímateľov sa odporúča nosenie rúška pri priamom osobnom kontakte s inými 

osobami a tiež  dodržať distančné opatrenia (podstatou je udržať vzdialenosť 2 metre od 

iných osôb), hygienu a dezinfekciu rúk a  respiračnú hygienu. 

 Je zvýšená frekvencia individuálnych rozhovorov s každým prijímateľom sociálnych 

služieb za účelom prevencie pred negatívnymi dôsledkami  izolácie. 

 V priestoroch ZSS na nástenkách sú vyvesené ľahko čitateľné a vizuálne príkazy 

a preventívne hygienické opatrenia pre PSS. 

 Pre všetkých PSS je zabezpečené dostatočné množstvo liekov a zdravotníckeho 

materiálu. 

 Prijímateľ po návrate z hospitalizácie  môže byť prijatý späť do zariadenia až po 2 

negatívnych laboratórnych výsledkoch na detekciu SARS-CoV-19 v minimálnom 

odstupe 24 hodín. 

 Prepustení PSS z hospitalizácie  sú umiestnení do 14 dňovej domácej karantény, a PSS 

po návrate z ambulantného vyšetrenia sú umiestnení do 2 dňovej karantény na základe 

usmernenia lekára NSK.  

 Pre izoláciu PSS z dôvodu domácej karantény a  podozrenia z nákazy na COVID-19 sú 

vyčlenené vhodné priestory v rámci ZSS. Priestory sú označené a neprístupné pre 

ďalších prijímateľov, ktorí nepotrebujú izoláciu.  

 Personál zariadenia je povinní vykonať pravidelné a účinné vetranie vnútorných 

priestorov, pravidelné upratovanie a dekontaminácie vnútorného prostredia, pravidelnú 

dezinfekciu rizikových predmetov (nástrojov), s ktorými prichádza personál i PSS veľmi 

často do kontaktu.   

 Prijímanie nových PSS a zamestnancov je obmedzené. Prijímanie sa uskutočňuje,  len v 

najnevyhnutnejších prípadoch, pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických 

opatrení,  pričom všetci prijímaní  zamestnanci a PSS musia predložit' potvrdenie, že nie 

sú nakazení  COVID-19 a ani podozriví z nákazy  COVID-19.  

 V rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov 

a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie 

COVID – 19. Výsledky testov vylúčili prítomnosť ochorenia COVID-19 u všetkých 

PSS a  zamestnancov, ktorí sa zdržiavajú v ZSS počas pandémie. Rodinných 

príslušníkov našich klientov prosíme, aby boli trpezliví. Aj naďalej budeme 

dodržiavať všetky opatrenia na minimalizovanie ohrozenia zdravia a bezpečnosti 

tak, aby sa neskôr mohli stretnúť so svojimi blízkymi. 
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