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POKYNY PRE UŢÍVANIE ORGANIZAČNEJ SMERNICE
 Organizačná smernica musí byť prístupná pre všetkých zamestnancov CSS Rohov, ktorí ju
vyuţívajú pri práci. Organizačná smernica je uloţená u vedúcich pracovníkov jednotlivých
úsekov v súlade s platným rozdeľovníkom.
 Poverený zamestnanec preukázateľným spôsobom oboznámi zamestnancov CSS Rohov
s obsahom organizačnej smernice.
 Kaţdý zamestnanec CSS Rohov je v prípade potreby oprávnený podať návrh na zmenu
spracovateľovi.
 Ţiadna časť tohto dokumentu nesmie byť bez písomného povolenia riaditeľa CSS Rohov za
ţiadnym účelom kopírovaná alebo rozširovaná akýmkoľvek spôsobom, elektronicky ani
mechanicky.
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Postupy pre zabezpečenie návštev v CSS Rohov vo
vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo
núdzového stavu, je prijímateľ sociálnej sluţby (PSS) povinný dodrţiavať osobitné
nariadenia/

usmernenia

vydané

poskytovateľom

sociálnych

sluţieb

a

jeho

zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého
nariadenia/ usmernenia obmedzenie slobody pohybu, PSS je povinný zdrţiavať sa v
tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej sluţby určené, napríklad areál
poskytovateľa sociálnej sluţby, konkrétna časť areálu, či budovy, a pod..
V dôsledku vydaných opatrení a odporúčaní, prijatých v záujme zabezpečenia
ochrany ţivota a zdravia prijímateľov sociálnej sluţby a v záujme eliminácie rizika
vzniku a šírenia nákazy, sa pobytové zariadenia sociálnych sluţieb ocitajú v reţime
zatvorených zariadení, uzavretých oddelení, izolácii jednotlivcov. Izolácia a jej
dlhodobé pôsobenie na človeka môţe spôsobiť problémy v oblasti duševného
a fyzického zdravia.
Táto smernica bola revidovaná 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 0 v Centre sociálnych služieb Rohov zo dňa
5.10.2021 (ďalej Krízový plán) a ustanovuje interné pravidlá CSS 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
sluţieb , 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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Semafor pre zabezpečenie návštev v CSS Rohov vydaný v súlade
s COVID AUTOMATom
(aktualizácia 16.08.2021)

Stupeň

RÚŠKO/
RESPIRÁTOR
FFP2

NÁVŠTEVY V
ZSS

Monitoring

1. stupeň
ohrozenia

2. stupeň
ohrozenia

3. stupeň
ohrozenia

IZBA:
ab
rúško

IZBA:
ab
rúško

IZBA:
ab
respirátor

IZBA:
ab
respirátor

IZBA:
ab
respirátor

INTERIÉR:
ab
rúško

INTERIÉR:
ab
rúško

INTERIÉR:
ab
respirátor

INTERIÉR:
ab
respirátor

INTERIÉR:
ab
respirátor

EXTERIÉR:
bez obmedzenia

EXTERIÉR:
bez obmedzenia

EXTERIÉR:
rúško pri
vzdialenosti
ab
do 2m

EXTERIÉR:
rúško pri
vzdialenosti
ab
do 2m

EXTERIÉR:
ab
rúško

KOMPLETNE
ZAOČKOVANÍ:
povolené, bez
obmedzenia

KOMPLETNE
ZAOČKOVANÍ:
povolené, bez
obmedzenia

KOMPLETNE
ZAOČKOVANÍ:
podľa
rozhodnutia
zriaďovateľa/riadi
teľa
v obmedzenom
reţime

KOMPLETNE
ZAOČKOVANÍ:
podľa
rozhodnutia
zriaďovateľa/ria
diteľa
v obmedzenom
reţime

KOMPLETNE
ZAOČKOVANÍ:
podľa
rozhodnutia
zriaďovateľa/riad
iteľa
v obmedzenom
reţime

OTP:
podľa rozhodnutia
zriaďovateľa/riadit
eľa v určenom
čase

OTP:
podľa
rozhodnutia
zriaďovateľa/riadi
teľa v
obmedzenom
reţime

OTP:
podľa
rozhodnutia
zriaďovateľa/ria
diteľa v
určenom čase v
obmedzenom
reţime

OTP:
Povolené iba
v situáciách,
ktoré neznesú
odklad (napr.
terminálne
štádium
prijímateľa).

Ag test možné po
dohode vykonať
v ZSS.

Ag test možné po
dohode vykonať
v ZSS.

Ag test možné po
dohode vykonať
v ZSS.

OTP: povolené,
bez obmedzenia

Ag test možné po
dohode vykonať v
ZSS.

PREFEROVAN
Ý TYP
NÁVŠTEV

Ostražitosť

Ag test možné po
dohode vykonať v
ZSS.

Preferencia návštev v exteriéri. V prípade, ţe objektívne príčiny nedovoľujú
prijímateľovi osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je moţný kontakt s touto
osobou uskutočniť v interiéri poskytovateľa v priestoroch na to určených, prípadne v
obytnej izbe prijímateľa, pričom je nutné dodrţiavať usmernenia poskytovateľa, a to
podľa aktuálne platnej internej smernice poskytovateľa.
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Vysvetlivky
a) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prekrytiu
horných dýchacích ciest, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk. V prípade,
ţe prijímateľ vzhľadom na objektívne príčiny nemôţe pouţívať rúško alebo
respirátor, je moţné túto ochranu dosiahnuť pouţitím ochranného štítu u prijímateľa.
b Výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: výnimka pri podaní umeleckého
výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka a
ďalšie uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia
horných dýchacích ciest z 16.6.2021, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk.
V prípade, ţe prijímateľ vzhľadom na objektívne príčiny nemôţe pouţívať rúško
alebo respirátor, je moţné túto ochranu dosiahnuť pouţitím ochranného štítu u
prijímateľa.
Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú
plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo
ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia
osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní
po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala
ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.
Zariadenia sociálnych služieb
Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu
na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Smernica SM 03 2021 patrí medzi základné organizačné smernice CSS Rohov
a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou procesnej smernice PSM 02 Zabezpečenie

Postupy pre zabezpečenie návštev v CSS Rohov vo
vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

SM 03 2021
verzia B
5/5

dodržiavania základných ľudských práv a slobôd v CSS Rohov , PSM 03
Manažérstvo vzťahu s prijímateľom sociálnej služby v oblasti individuálneho
plánovania sociálnej sluţby a PSM 06 Manažérstvo nebezpečenstiev a rizík v CSS
Rohov. Smernica SM 03 2021 Postupy pre zabezpečenie návštev v CSS 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/

