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Rozdeľovník výtlačkov 

 

Výtlačok 

č. 

Funkcia Meno Forma Dátum Podpis 

1 Riaditeľka zariadenia PhDr.  Eva Larišová písomná 05.06.2020  

2 Ved. prev.-ek.úseku Mgr. Jana Marečková elektronická 05.06.2020  

3 Ved. technic. úseku Marian Ďatko elektronická 05.06.2020  

4 Ved. ošetr. úseku Mgr. Marcela Korčeková elektronická 05.06.2020  

5 Ved. úseku stravovania Bc. Michal Rusnák elektronická 05.06.2020  

6 Ved. sociálneho úseku Mgr. Mária Palubiaková elektronická 05.06.2020  

7 Ved. pracoviska Čierne Mgr. Silvia Šoporová písomná 05.06.2020  
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     Tento interný predpis je vydaný na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/4593/2020 zo dňa 3.6.2020, 

plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19, 

vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a na základe vyhodnotenia 

podmienok poskytovateľa sociálnych služieb – Centra sociálnych služieb Žarec. 

 

     Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 8.6.2020. Začiatok 

každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude 

závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. CSS Žarec si vyhradzuje právo priebežne 

upraviť podmienky v jednotlivých fázach (na základe možností a schopností prijímateľov 

dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia, jeho priestorových, materiálno-

technických a personálnych možností). 

 

1. FÁZA   od 8.6.2020 
 

 Povolené návštevy prijímateľov sociálnych služieb (klientov) v exteriéri 

zariadenia (v prípade nepriaznivého počasia v interiéri vo vstupnej hale 

zariadenia) 

 Absolvovanie lekárskych vyšetrení prijímateľa SS v sprievode personálu 
(plánované, preventívne prehliadky a pod.) 

Podmienky realizácie 1. fázy: 

 

Návštevy: 

 Každá návšteva musí byť vopred telefonicky dohodnutá na konkrétny deň a presný 

čas. Tento čas a dátum je možné dohodnúť v pracovné dni v čase od 9.00-12.00 na 

telefónnych číslach: pracovisko Čadca 041/4308614, pracovisko Čierne 

+421910922332. Termín návštevy je potrebné nahlásiť minimálne 1 pracovný 

deň vopred.  

 Návštevy budú prebiehať len v pracovné dni od 9.00 – 15.00 h.  

 Návšteva bude prebiehať v exteriéri zariadenia, v prípade nepriaznivého počasia 

v interiéri vo vstupnej hale zariadenia. 

 Trvanie každej návštevy bude max. 30 minút.  

 Počet osôb môže byť max. 2, nie mladší ako 15 rokov.  

 Návšteva je povinná pri vstupe do zariadenia vykonať dezinfekciu rúk, mať prekryté 

horné dýchacie cesty, podstúpiť skríning (meranie teploty). V prípade, že bude 

nameraná teplota +37,2 C, návšteva nebude umožnená. Taktiež nebude umožnená 

v prípade, že osoba má prejavy ochorenia (kašeľ, smrkanie a pod.).  

 Návšteva je povinná podpísať čestné prehlásenie, v ktorom prehlási skutočnosti 

ohľadom cestovateľskej anamnézy, karantény a pod. Zároveň uvedie svoj 

telefonických kontakt a ďalšie údaje obsahujúce toto čestné prehlásenie. Čestné 

prehlásenie je súčasťou dokumentu Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych 

služieb a prílohou tohto predpisu.  

 Návšteva od personálu obdrží ochranný štít, ktorý bude mať spolu s rúškom počas 

celej návštevy založený na tvári. Ak tento štít bude zložený z tváre, personál má právo 

ukončiť návštevu predčasne.  
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 Nedoporučuje za fyzický kontakt s klientom. V prípade dotyku klienta rukou, musí 

návšteva použiť jednorázové rukavice, o ktoré požiada personál. Bozky a blízke 

objatia sú zakázané.  

 V prípade donesenia vecí klientom  (potravín a iných predmetov), tieto musia byť 

v pevných obaloch, ktoré znesú vykonanie dezinfekcie. Dezinfekciu vykoná 

sprevádzajúca osoba (personál) a vráti celý obsah klientovi na konci návštevy. 

 Po ukončení návštevy personál vykoná dezinfekciu plôch, ktorých sa návšteva 

dotýkala a zapíše do záznamu Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb 

k návšteve, po ktorej vykonáva dezinfekciu.  

 Viaceré návštevy  prichádzajúce súčasne na návštevy svojich blízkych  musia medzi 

sebou dodržiavať odstup min. 5 metrov.  

 CSS Žarec má právo odmietnúť návštevu v prípade zhoršenia zdravotného stavu 

klienta. 

 Na rovnaký čas možno dohodnúť maximálne 2 návštevy k 2 rôznym klientom.  

 

Absolvovanie lekárskych vyšetrení prijímateľa SS v sprievode personálu (plánované, 

preventívne prehliadky a pod.) 

 Absolvovanie lekárskych prehliadok musí prijímateľ SS (klient) absolvovať len 

v sprievode personálu, obaja s prekrytím horných dýchacích ciest.  

 Po návrate z lekárskej prehliadky musí personál zabezpečiť dezinfekciu, očistu 

(sprchu) klienta i seba, ako i kompletnú výmenu oblečenia.  

     

2. FÁZA   od 15.6.2020 
 

 Povolené návštevy prijímateľov sociálnych služieb (klientov), ktorí sú 

pripútaní na lôžko na izbe klienta.  

 Umožnenie klientom vybavovanie úradných záležitostí, ktoré si vyžadujú jeho 
osobnú účasť. Toto je podmienené sprievodom personálu.  

 Umožnenie vychádzok klientov so sprievodom mimo areálu zariadenia, 
vyhýbajúc sa uzatvoreným priestorom (obchody) v počte max. 5 klientov 

súčasne.  

 Prijímanie všetkých klientov (na základe evidencie žiadateľov) 

     

Podmienky návštevy na izbe klienta: 

 Platia všetky podmienky návštevy uvedené vo fáze 1. okrem dĺžky trvania návštevy. 

 Návšteva môže byť max. v trvaní 15 minút.  

 V prípade, ak sú na izbe dvaja klienti, musí byť použitá zástena, nesmú byť na izbe 

súčasne 2 návštevy ku dvom rôznym klientom. 

 Izba klienta musí byť počas návštevy vetraná. 
 Po dezinfekcii dotykových plôch musí byť doplnená dezinfekcia germicídnym 

žiaričom.  

 

Iné podmienky k fáze č.2: 

 Vybavovanie záležitostí na úradoch musí klient aj personál absolvovať s prekrytím 

horných dýchacích ciest, 

 Po návrate vykonať dezinfekciu (sprcha), zároveň výmena oblečenia.  

 Prijímanie klientov sa bude riadiť Interným predpisom o prijímaní klientov do 

zariadenia, všetky informácie získajú žiadatelia na tel. čísle: 041/4308614.  
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3. FÁZA   od 1.7.2020 
 

 Povolené návštevy klientov cez víkendy a sviatky 

 Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikúra, kaderník, holič) 
v priestoroch CSS Žarec 

 

Podmienky vo fáze č. 3: 

 Platia všetky podmienky návštevy uvedené vo fáze č.1 a č.2, rozširuje sa o možnosť 

absolvovať návštevu klienta cez víkendy a sviatky, v čase od 9.00 – 15.00 h.  

 Počas starostlivosti o telo musí mať pedikér, kaderník, holič po celý čas zakryté horné 

dýchacie cesty, založený ochranný štít a jednorazové rukavice. Činnosť musí byť 

vykonaná v priestoroch zariadenia, nie mimo týchto priestorov.  

 Následne musí byť vykonaná dezinfekcia všetkých dotykových plôch, ktorých sa 

pedikér, kaderník, holič dotýkal. 

 

4. FÁZA   od 1.8.2020 
 

 Umožnenie klienta opustiť zariadenie do domácnosti svojej rodiny, blízkych na 
víkendy alebo sviatky. 

 Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane 
bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu. 

 Umožnenie vychádzok klientov bez sprievodu mimo areálu zariadenia, 
vyhýbajúc sa uzatvoreným priestorom (obchody).  

 Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych 

obmedzeniach a s prípravou na možnú II. vlnu. 

 Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií  
 

Podmienky vo fáze č. 4: 

 Pri opustení zariadenia klienta do domácnosti je nutné vyplnenie Čestného vyhlásenia 

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze sprevádzajúcej osoby prijímateľa 

sociálnej služby pred a počas dovolenky (v prílohe tohto predpisu).  

 Všetci dodávatelia prác a revízií môžu vstupovať do zariadenia s prekrytím horných 

dýchacích ciest a po vykonaní dezinfekcie rúk.  

 

Predpokladaný termín ukončenia fázy č. 4 a vrátenie sa do režimu platného 

pred pandémiou je 31.8.2020. 
 

    Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, rodinných príslušníkov, 

návštevy a osôb vstupujúcich do zariadenia. 

 

CSS Žarec si vyhradzuje právo meniť podmienky tohto predpisu podľa aktuálnej situácie  jeho prevádzkových 

možností. 

 

     V prípade nejasností sa kontaktujte na tel. číslach uvedených v tomto predpise.  

 

V Čadci dňa 05.06.2020. 

         .........................................                                                                 

                   PhDr. Eva Larišová                                                                     

            riaditeľka CSS Žarec 
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