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Informácie  a pravidlá  pre PSS a doprovod   , ktoré je potrebné dodržiavať pri  

krátkodobom-dočasnom opustení zariadenia sociálnych služieb 

 
 
Vážení prijímatelia sociálnych služieb  
 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je možné  pristúpiť k zmierňovaniu 
prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia 
dočasného opustenia zariadenia za účelom pohybu mimo zariadenia  

Krátkodobé  opustenie zariadenia CSS VITA VITALIS  prebieha  v dvoch fázach a to,                                 
od 3. júna 2020  : 

• umožnením vychádzok so sprievodom  

• absolvovania nutných lekárskych vyšetrení  

• vybavenia úradných záležitosti PSS s pobytovou formou , ktoré je možné vybaviť len 
osobne  

a  od 8. júna 2020 :  

• umožnením samostatného dočasného opustenia zariadenia, bez ohľadu na jeho 
účel.  

Termín začiatku jednotlivých fáz, prípadne ich posun bude závisieť od aktuálnej 
epidemiologickej situácie a zdravotného stavu PSS 

Pri krátkodobom – dočasnom  opustení zariadenia je potrebné  dodržiavať aktuálne 
platné  hygienicko-epidemiologické opatrenia /PSS aj doprovod/ 

1. Oznámiť určeným zamestnancom zariadenia / určený pracovník opatrovatel. úseku  
a vrátnik /,že odchádzame  na určitý čas zo zariadenia . 

2. Krátkodobo  opustiť zariadenie  je možné len v sprievode zamestnanca zariadenia, 
alebo dobrovoľníka, prípadne rodinného príslušníka (sprevádzajúce osoby); 
odporúča sa dobu pobytu   mimo priestorov zariadenia podľa možností 
minimalizovať.  

3. V prípade ak sa vychádzka organizuje v skupine, odporúča sa veľkosť skupiny do 5 
osôb. 

4.  Pri spoločných, ako aj samostatných vychádzkach, sa - odporúča vyhnúť sa 
uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (najmä väčšie obchody, 
prípadne kultúrne zariadenia). 

5. PSS má povinnosť  podpísať dennú evidenciu krátkodobého opustenia zariadenia, 
údaje z evidencie svojim podpisom potvrdí určený zodpovedný zamestnanec. 
/ Ak to zdravotný stav klienta neumožňuje, zápis do dennej evidencie vykoná určený 
zamestnanec poskytovateľa a klient evidenciu nepodpisuje / 
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6. Používať  povinne rúško  v interiéri (v uzavretom priestore) Rúško je dôležité nosiť , 
aby sme nešírili kvapôčkovú infekciu. 

7. V exteriéri nie je povinné rúško len ak  sú cudzí ľudia od nás vzdialení minimálne na 
5 metrov napr. pri prechádzke v meste, v prírode,. 

8. Nepodávať si ruky s inými ľuďmi, radšej len zakývať. 
9. Pri  návrate  do zariadenia podrobí PSS a doprovod vstupnému skríningu  

a potrebným dezinfekčným úkonom :  prechod cez mokrú dezinfekčnú podložku- 
okrem PSS na vozíkoch ,bezdotykové meranie telesnej teploty , umývanie rúk, 
utieranie jednorazovými utierkami,  dezinfekcia rúk , vizuálna kontrola príznakov 
respiračného ochorenia 

10. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota 
–nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa a pod ), nebude sprevádzajúcej osobe umožnený 
vstup so zariadenia a PSS bude izolovaný od ostatných klientov minimálne po dobu 
48 hodín . 

11. Ak sa u PSS či sprevádzajúcej osoby , kedykoľvek po dobu 14 - dní po krátkodobom-
dočasnom opustení zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, 
bezodkladne je izolovaný od ostatných prijímateľov sociálnej služby a ďalší postup je 
potrebné konzultovať s príslušným regionálnym ÚVZ.  

12. Aj mimo zariadenia je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie 
pred nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami 
Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:  

• Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať 
jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné 
použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.  

• Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst. Odporúča sa používať rukavice. 

• Mať vhodné prekrytie horných dýchacích  ciest .Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a 
kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.  

• Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.  

• Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.  
 
 

  13.RIZIKOVÉ SKUPINY OSÔB:  

• Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac  

• Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy  

• Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou  
Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej 
domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili absolvovanie vychádzky.  
 
Materiál spracovala  . M. Hrivniaková - na základe podkladov  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Dátum: 2020-06-03 
Materiál môže byť aktualizovaný 


