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POKYNY PRE UŽÍVANIE ORGANIZAČNEJ SMERNICE
 Organizačná smernica musí byť prístupná pre všetkých zamestnancov DSS Rohov, ktorí ju
využívajú pri práci. Organizačná smernica je uložená u vedúcich pracovníkov jednotlivých
úsekov v súlade s platným rozdeľovníkom.
 Poverený zamestnanec preukázateľným spôsobom oboznámi zamestnancov DSS Rohov
s obsahom organizačnej smernice.
 Každý zamestnanec DSS Rohov je v prípade potreby oprávnený podať návrh na zmenu
spracovateľovi.
 Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť bez písomného povolenia riaditeľa DSS Rohov za
žiadnym účelom kopírovaná alebo rozširovaná akýmkoľvek spôsobom, elektronicky ani
mechanicky.
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Úvodné ustanovenie
V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo
núdzového stavu, je prijímateľ sociálnej služby (PSS) povinný dodržiavať osobitné
nariadenia/

usmernenia

vydané

poskytovateľom

sociálnych

služieb

a

jeho

zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého
nariadenia/ usmernenia obmedzenie slobody pohybu, PSS je povinný zdržiavať sa v
tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené, napríklad areál
poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, a pod..
V dôsledku vydaných opatrení a odporúčaní, prijatých v záujme zabezpečenia
ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby a v záujme eliminácie rizika
vzniku a šírenia nákazy, sa pobytové zariadenia sociálnych služieb ocitajú v režime
zatvorených zariadení, uzavretých oddelení, izolácii jednotlivcov. Izolácia a jej
dlhodobé pôsobenie na človeka môže spôsobiť problémy v oblasti duševného
a fyzického zdravia.
Táto smernica bola vypracovaná za účelom doplnenia Krízového plánu
ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti pre prípad
mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej
koronavírusom (COVID-19) verzia 03 v Domove sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Rohove zo dňa 28.2.2021 (ďalej Krízový plán) a ustanovuje interné
pravidlá DSS Rohov v oblasti postupov pre zabezpečenie návštev v DSS Rohov vo
vzťahu k SARS-CoV-2 prenosu.
Návštevy príbuzných a blízkych osôb PSS sa realizujú v súlade s aktuálnymi
podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy sociálnych
služieb , v súlade s aktuálnym Krízovým plánom zariadenia a v súlade so smernicou
SM 02 2021 Návštevný poriadok v DSS Rohov v čase pandemickej situácie.
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Článok I
Stupeň ohrozenia, Regionálne indikátory
Smernica SM 03 2021 Postupy pre zabezpečenie návštev v DSS Rohov vo
vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu je spracovaná v súlade s Usmernením MPSVR
SR. Postupy pre zabezpečenie návštev v DSS Rohov sa riadia aktuálnou situáciou
v regióne Senica v súlade s regionálnymi indikátormi ohrozenia nákazou.
Krízovým štábom SR boli zadefinované nasledovné stupne ohrozenia v covid
automate :
1. Monitoring
2. Stupeň ostražitosti I.
3. Stupeň ostražitosti II.
4. I. stupeň varovania
5. II. stupeň varovania
6. III. stupeň varovania
7. IV. stupeň varovania
Článok II
Monitoring

A. Všeobecné zásady "balíčka ochrany pred SARS-CoV-2"
 ROR podľa platných opatrení
B. Návštevy v ZSS
 Návštevy v ZSS sú povolené bez obmedzení
 Návštevy možné aj na izbách PSS resp. v interiéri
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Článok III
Stupeň ostražitosti I.

A. Všeobecné zásady "balíčka ochrany pred SARS-CoV-2"
 ROR podľa platných opatrení
B. Návštevy v ZSS
 Návštevy sú povolené bez obmedzenia


Návštevy u všetkých klientov s potrebou testovania podľa NTS SARS-CoV



Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri vstupe
pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19
podľa platných výnimiek



Návštevy možné aj na izbách PSS resp. v interiéri

Článok IV
Stupeň ostražitosti II.
A. Všeobecné zásady "balíčka ochrany pred SARS-CoV-2"
 ROR,
 časté vetranie uzavretých priestorov,
 zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)
B. Návštevy v ZSS
 Návštevy sú povolené s obmedzeniami
 Návštevy u všetkých PSS s potrebou testovania podľa NTS SARS-CoV
 Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní
COVID-19 podľa platných výnimiek
 Preferencia návštev u chodiacich PSS v návštevnej miestnosti a za pekného
počasia v exteriéri
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Článok V
I. stupeň varovania
A. Všeobecné zásady "balíčka ochrany pred SARS-CoV-2"
 ROR,
 časté vetranie uzavretých priestorov,
 zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)
B. Návštevy v ZSS
 Návštevy sú v obmedzenom režime
 Návštevy u PSS po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení
očkovania proti SARS-CoV-2.
 Tí PSS, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania) majú
povolené neobmedzené návštevy podľa prevádzkového poriadku.
 PSS, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali COVID-19 môžu mať
návštevu aj bez zhoršenia zdravotného stavu, ale musia (alebo aspoň ich
návšteva - podľa závažnosti stavu a rozhodnutia lekára alebo riaditeľa ZSS)
mať negatívny výter podľa NTS SARS-CoV-2.
 Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní
COVID-19 podľa platných výnimiek.
 Preferencia návštev u chodiacich PSS v návštevnej miestnosti a za pekného
počasia v exteriéri.
Článok VI
II. stupeň varovania

A. Všeobecné zásady "balíčka ochrany pred SARS-CoV-2"
 ROR,
 časté vetranie uzavretých priestorov,
 zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)
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B. Návštevy v ZSS
 Návštevy sú v obmedzenom režime.
 Návštevy u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení
očkovania proti SARS-CoV-2
 Tí PSS, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania) majú
povolené neobmedzené návštevy podľa prevádzkového poriadku.
 PSS, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali COVID-19 a zhoršil sa im
zdravotný stav musia (alebo aspoň ich návšteva - podľa závažnosti stavu a
rozhodnutia lekára alebo riaditeľa ZSS) mať negatívny výter podľa NTS
SARS-CoV-2.
 Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní
COVID-19 podľa platných výnimiek.
 Preferencia návštev u chodiacich PSS v návštevnej miestnosti a za pekného
počasia v exteriéri.

Článok VII
III. stupeň varovania

A. Všeobecné zásady "balíčka ochrany pred SARS-CoV-2"
 ROR,
 časté vetranie uzavretých priestorov,
 zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)
B. Návštevy v ZSS
 Návštevy sú v obmedzenom režime.
 Návštevy u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení
očkovania proti SARS-CoV-2
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 Tí PSS, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania) majú
povolené neobmedzené návštevy podľa prevádzkového poriadku.
 PSS, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali COVID-19 a zhoršil sa im
zdravotný stav musia (alebo aspoň ich návšteva - podľa závažnosti stavu a
rozhodnutia lekára alebo riaditeľa ZSS) mať negatívny výter podľa NTS
SARS-CoV-2.
 Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní
COVID-19 podľa platných výnimiek.
 Preferencia návštev u chodiacich PSS v návštevnej miestnosti a za pekného
počasia v exteriéri.
Článok VIII
IV. stupeň varovania

A. Všeobecné zásady "balíčka ochrany pred SARS-CoV-2"
 ROR,
 časté vetranie uzavretých priestorov,
 zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)
B. Návštevy v ZSS
 Návštevy sú v obmedzenom režime.
 Návštevy u klientov po ukončení očkovania s odstupom 14 dní po ukončení
očkovania proti SARS-CoV-2
 Tí PSS, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 dní od prekonania) majú
povolené neobmedzené návštevy podľa prevádzkového poriadku.
 PSS, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali COVID-19 a zhoršil sa im
zdravotný stav musia (alebo aspoň ich návšteva - podľa závažnosti stavu a
rozhodnutia lekára alebo riaditeľa ZSS) mať negatívny výter podľa NTS
SARS-CoV-2.
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 Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní
COVID-19 podľa platných výnimiek.
 Preferencia návštev u chodiacich PSS v návštevnej miestnosti a za pekného
počasia v exteriéri.

Článok IX
Opatrenia pre zabránenie prenosu SARS-CoV-2 a bezpečnosť pacienta a PSS
v ZSS

Postup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru u:
a) návštevy a doprovod PSS v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné
úkony:
 príznaky akútneho infekčného ochorenia,
 testovanie podľa NTS SARS-CoV-2,
 čestné prehlásenie o zdravotnom stave,
 čestné prehlásenie o tom, že osobe nie je nariadená karanténa alebo nemá
dodržiavať domácu izoláciu a o cestovateľskej anamnéze v prípade ak nie je
zaočkovaný (14. dní od dávky uzatvárajúcej očkovanie proti SARS-CoV-2)
alebo 180 dní od prekonania infekcie COVID-19,
b) klienti sociálnych služieb:


odporúčané očkovanie,



tam kde nie je možné (kontraindikované alebo odmietnuté) očkovanie,
testovanie podľa NTS SARS-CoV-2,



zdravotno-sociálne štandardné postupy v prevencii a liečbe ochorení v
spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdrav. pracovníkom podľa
štandardných ošetrovateľských a klinických postupov v soc. službách.
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Článok X
Záverečné ustanovenie

V súlade s Nariadením vlády č. 269/2020 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie
niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového
stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo usmernenie pre
poskytovateľov sociálnych služieb. Príloha č. 1 k usmerneniu Postupy pre
zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2
prenosu , s účinnosťou od 21.4.2021 bola zapracovaná do Smernice SM 03 2021.
Smernica SM 03 2021 patrí medzi základné organizačné smernice DSS Rohov
a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou procesnej smernice PSM 02 Zabezpečenie
dodržiavania základných ľudských práv a slobôd v DSS Rohov a PSM 03
Manažérstvo vzťahu s prijímateľom sociálnej služby v oblasti individuálneho
plánovania sociálnej služby. Smernica SM 03 2021 Postupy

pre zabezpečenie

návštev v DSS Rohov vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu je záväzná pre všetkých
zamestnancov v priamom kontakte s PSS.

Pramene :
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna- oblast/socialne-sluzby/

