„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov

Informácie pre zamestnancov ZSS, prijímateľov ZSS a príbuzných PSS
o prevedených preventívnych opatreniach v ZSS „DUNAJ“ Kováčov
v súvislosti s pandémiou COVID 19

 S účinnosťou od 14.09.2020 sa dočasne obmedzuje verejnosti vstup do všetkých
priestorov ZSS. Výnimku tvoria

odôvodnené prípady. Za odôvodnený prípad sa

považuje zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre PSS, realizovaná
návšteva u prijímateľa v terminálnej fáze života a zabezpečenie prevádzky zariadenia.
 Sú dodržiavané všetky protiepidemiologické opatrenia

pri zabezpečení prevádzky

zariadenia a pri realizovaných návštevách v odôvodnených prípadoch.
 Je zabezpečené nepriame kontaktovanie PSS s rodinami a blízkymi cez ONLINE.
 S účinnosťou od 14.09.2020 sa obmedzuje dočasné opustenie zariadenia prijímateľov vo
forme obmedzenia účelu vychádzok výlučne na absolvovanie nevyhnutných vyšetrení a
vybavovanie nevyhnutných úradných záležitosti. Dobu pobytu PSS mimo zariadení je
minimalizované.
 Prijímatelia, zamestnanci a príbuzní sú informovaní o aktuálnej epidemiologickej situácii
v súvislosti ochorenia COVID – 19.
 Zamestnanci majú povinnosť pri používaní OOPP postupovať v zmysle usmernenia MZ
SR,

prísne sa starať o čistotu rúk, používať antibakteriálne tekuté mydlo, resp.

dezinfekčný prostriedok na ruky. Zamestnanci v priamom kontakte s PSS sú povinní
používať ochranné rukavice.
 Je vytvorená dostatočná zásoba OOPP na obdobie 14 dní.
 Pre prijímateľov sa odporúča dodržať distančné opatrenia (podstatou je udržať
vzdialenosť 2 metre od iných osôb) a hygienu a dezinfekciu rúk.
 Každý prijímateľ a jeho

sprevádzajúca osoba

podá čestné prehlásenie o svojom

zdravotnom stave po prerušení poskytovania sociálnej služby z dôvodu neprítomnosti
prijímateľa dlhšie ako 5 kalendárnych dní, alebo pri zmene skutočnosti uvedených
v čestnom vyhlásení.
 Každý zamestnanec ZSS je povinný podať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom
stave pri nástupe do zamestnania a po prerušení výkonu pracovnej činnosti z dôvodu

čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo z dôvodu čerpania PN , OČR trvajúcej dlhšie
ako 2 pracovné dní, alebo pri zmene skutočnosti uvedených v čestnom vyhlásení.
 V prípade návratu zo zahraničia sa zamestnanec riadi príslušnými usmerneniami
vydaným Úradom verejného zdravotníctva.
 Priebežné testovanie zamestnancov a prijímateľov ZSS prebieha pravidelne v 2
týždňových intervaloch.
 Vláda SR schválila dňa 5.2.2021 uznesenie č. 77, ktorým zmenila čas trvania
núdzového stavu a obmedzuje podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu
zákazom vychádzania od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. Vláda SR s Uznesením
vlády SR č. 77 sa v rámci núdzového stavu s výnimkami upravuje od 8.2. do 20.3.2021
obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
 S účinnosťou od 8. februára 2021 v zmysle UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 78 z 5. februára 2021, ktorým Vláda SR schválila v súlade s Alert
systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v
závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID
AUTOMAT“) rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie
ochorenia COVID-19.
 Zamestnanci ZSS, majú možnosť registrovať sa na dobrovoľné očkovanie proti COVID19 na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .
 Zamestnanci ZSS môžu absolvovať celoplošné skríningové testovanie, ktoré bude
realizované v dňoch 15.2. a 16.2 2021, v rámci priebežného testovania v ZSS „DUNAJ“
Kováčov, v súlade s podmienkami usmernenia MPSVR SR k priebežnému testovaniu
zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne
pandémie . ZSS „DUNAJ“ Kováčov vystaví otestovanej osobe potvrdenie o vykonaní
testovania , na účely uplatnenia výnimiek zo zákazu vychádzania stanovenom uznesením
vlády SR č. 77/2021
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