
Plán uvoľňovania opatrení v ,,DOMUM“ Zariadení sociálnych služieb, 

Krškany v súvislosti s ochorením COVID – 19 

 
 

Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých 

rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej 

fáze. Preto sa najmä tretia a štvrtá fáza môžu počas realizácie plánu zmeniť. 

I. FÁZA -> od 03.06.2020 

 

 
A ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb umožňuje návštevy klientov výlučne vo 

vonkajších priestoroch zariadenia konkrétne v 2 zastrešených altánkoch priamo v areály 

počas pracovného týždňa : 

Pondelok – Piatok v čase od 10,00 hod – 11,00 hod a 13,00-14,00 hod za dodržiavania 

prijatých opatrení . 

Klient môže mať naraz na návšteve iba dvoch ľudí vo veku od 15 -62 rokov, 

osobám v rizikovom veku nad 62 rokov odporúčame zvážiť návštevu. 

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

Rodinný príslušníci musia každú návštevu ohlásiť vopred u sociálnej pracovníčky 

Mgr. Lucii Hudecovej na tel. čísle 036 / 3 811 912 alebo na Úseku odborných činností 

na tel. čísle 0917 / 546 156 

Pri príchode do zariadenia je potrebné sa ohlásiť na vrátnici , následne bude ohlásený 

službu konajúci personál, ktorý návštevu pri vstupe usmerní a vykonaná Skrining - 

(meranie teploty), zabezpečenie hygieny (umytie rúk, dezinfekcia), zisťovanie karantény a 

cestovateľskej anamnézy . Návšteva musí mať so sebou rúško, ochranné rukavice , návleky 

na topánky. 

Výnimkou budú klienti pripútaní na lôžko (návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní 

prísnych hygienicko – epidemiológických požiadaviek); 

Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku 

imobilného klienta) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, 

dotykové plochy) službu konajúcim personálom. 

Maximálny počet osôb na jednu návštevu –  osoby vo veku od 15 -62 rokov, 

Osobám nad 62 rokov odporúčame zvážiť potrebu návštevy 

Maximálna dĺžka návštevy jedného klienta – 30 minút 

Návšteva môže klientovi priniesť výlučne potraviny trvanlivé, zabalené v pôvodnom 

obale, nakoľko budú dezinfikované a na 24 hodín uložené v priestore na to určenom . 

Momentálne nie je možné klientom priniesť domácu varenú stravu a koláče z dôvodu 

dezinfikovania všetkých prinesených potravín čo by spôsobilo ich znehodnotenie. To isté 

platí aj o tabakových výrobkoch, ktoré sa zabalené odovzdajú službu konajúcemu personálu 

na dezinfekciu a ten ich po 24 hodinách odovzdá klientovi na základe inštrukcií rodinného 

príslušníka. 



B ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch umožňuje klientom opustiť 

zariadenie   na    krátkodobé   prechádzky   max.   60   minút   v sprievode   zamestnanca  

v maximálnom počte do 5 klientov s vyhnutím sa uzatvoreným priestorom s vyššou 

koncentráciou osôb (obchody); 

C ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch umožňuje klientom absolvovať 

lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť 

v sprievode zamestnanca . Pri krátkodobom opustení priestorov zariadenia alebo pri 

lekárskych vyšetreniach je potrebné používať OOP; Pri návrate klientov do prevádzky je 

potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia). 

D ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch povoľuje vykonávanie 

externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) za podmienok dodržiavania 

preventívnych opatrení. Používanie osobných ochranných prostriedkov , / Dezinfekcia , 

rúška, /. 

 

 
II. FÁZA -> od 08.06.2020 

A ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch umožňuje návrat klientov do 

celoročnej formy zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou po pobyte v 

domácom prostredí. 

Klienti, ktorým bola prerušená poskytovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou 

a po túto dobu prerušenia boli v domácom prostredí a klientom presúvaným z iného 

zariadenia budú umiestnený do obytnej miestnosti vytvorenej na tento účel na oddelení č. 

II najmenej po dobu 14 dní. 

B ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch umožňuje prechodu klienta z 

celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou 

pobytovou formou (s odkázanosťou). 

C ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch uzatvára prevádzkovanie 

karanténneho miesta na oddelení III a vracia ho do pôvodného stavu. 

 

 
III.  FÁZA -> od 15.06.2020 

A ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch umožňuje prijímanie všetkých 

žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v prípade uvoľnenia miesta v DSS,ŠZ a ZPB. 

B ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb umožňuje návštevy klientov vo vonkajších 

priestoroch zariadenia konkrétne v 2 zastrešených altánkoch priamo v areály počas 

pracovného týždňa : 

Pondelok – Piatok v čase od 8,00 hod – 15,00 hod 

Klient môže mať naraz na návšteve iba dvoch ľudí, osobám v rizikovom 

veku nad 62 rokov odporúčame zvážiť návštevu 

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



Rodinný príslušníci musia každú návštevu ohlásiť vopred u sociálnej pracovníčky 

Mgr. Lucii Hudecovej na tel. čísle 036 / 3 811 912 alebo na Úseku odborných činností 

na tel. čísle 0917 / 546 156 

Pri príchode do zariadenia je potrebné sa ohlásiť na vrátnici , následne bude ohlásený 

službu konajúci personál, ktorý návštevu pri vstupe usmerní a vykonaná Skrining - 

(meranie teploty), zabezpečenie hygieny (umytie rúk, dezinfekcia), zisťovanie karantény a 

cestovateľskej anamnézy . Návšteva musí mať so sebou rúško, ochranné rukavice , návleky 

na topánky. 

Výnimkou budú klienti pripútaní na lôžko (návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní 

prísnych hygienicko – epidemiológických požiadaviek); 

Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku 

imobilného klienta) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, 

dotykové plochy) službu konajúcim personálom. 

Vonkajší aj vnútorný priestor musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, 

kľučky, dotykové plochy) službu konajúcim personálom. 

Maximálny počet osôb na jednu návštevu – 2 osoby, osobám v rizikovom veku 

nad 62 rokov odporúčame zvážiť návštevu  

Maximálna dĺžka návštevy jedného klienta – 30 minút 

Návšteva môže klientovi priniesť výlučne potraviny trvanlivé, zabalené v pôvodnom 

obale, nakoľko budú dezinfikované a na 24 hodín uložené v priestore na to určenom . 

Momentálne nie je možné klientom priniesť domácu varenú stravu a koláče z dôvodu 

dezinfikovania všetkých prinesených potravín čo by spôsobilo ich znehodnotenie. To isté 

platí aj o tabakových výrobkoch, ktoré sa zabalené odovzdajú službu konajúcemu personálu 

na dezinfekciu a ten ich po 24 hodinách odovzdá klientovi na základe inštrukcií rodinného 

príslušníka. 

C ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch umožňuje opustenie klientov do 

domácnosti; na víkend alebo sviatky. Po návrate klienta z domáceho prostredia bude 

klientovi odmeraná teplota , vydezinfikované osobné veci a na 24 hod uložené v priestore 

na to určenom. Nebude potrebná povinná karanténa 14 dní, ale bude potrebné pri odchode 

do domáceho prostredia odovzdať čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že zabezpečuje 

všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri jeho preprave . 

D ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch povoľuje organizovanie 

spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez 

fyzického kontaktu. Pri akciách je nutné dodržiavať preventívne opatrenia. 



IV. FÁZA -> od 01.07.2020 

A ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch obnovuje prevádzku s 

príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach a s prípravou na 

možnú II. vlnu 

B ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch umožňuje opustenie klientov do 

domácnosti; na víkend alebo sviatky, krátkodobé relaxačné pobyty mimo zariadenia 

maximálne na 1 týždeň  v sprievode zákonného zástupcu , zamestnancov  na to určených  

v maximálnom počte do 10 klientov s vyhnutím sa uzatvoreným priestorom s vyššou 

koncentráciou osôb (obchody); Po návrate klienta do zariadenia bude klientovi odmeraná 

teplota , vydezinfikované osobné veci a na 24 hod uložené v priestore na to určenom. Pri 

odchode zo zariadenia bude potrebné odovzdať čestné prehlásenie zákonného zástupcu, 

určených zodpovedných zamestnancov že zabezpečujú všetky potrebné opatrenia počas 

pobytu klienta a pri jeho preprave . 

C ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb v Krškanoch obnovuje dodávateľské práce a 

ostatné revízie. 

 

 
Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. 

Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude 

prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. 

 

 
V. Opatrenia v zmene uvoľňovania 

A Uzavretie sociálnych služieb alebo zmena režimových opatrení v prípade výskytu 

ochorenia COVID-19 v poskytovaných sociálnych službách. 

• ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb , Krškany v takomto prípade bezodkladne zašle 

hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR – a hlási podozrenie z ochorenia/nákazy 

miestne príslušnému RÚVZ 

• Ďalej postupuje podľa pokynov miestne príslušného RÚVZ a MPSVR SR. 

B Ostatné opatrenia v zmene uvoľňovania. 

• Opatrenia sú vyhlasované príslušným orgánom (napr. hlavný hygienik SR, Krízový štáb, 

Vláda SR, RÚVZ) a realizuje ich dotknutý subjekt a jeho zriaďovateľ ak je ním obec / mesto 

alebo VÚC. 

• Opatrenia riadi MPSVR SR prostredníctvom svojich usmernení a v prípade potreby 

ďalšími nástrojmi v rámci platnej legislatívy. 

• Opatrenia a usmernenia budú záväzné pre všetky dotknuté subjekty. 


