
Keď bola v marci vyhlásená pandémia so šíriacim sa vírusom COVID-19, nastalo ťažké 

obdobie, ako pre zamestnancov, tak i pre prijímateľov sociálnych služieb. S rôznymi 

opatreniami sa sprísnili a sťažili podmienky v každodennom fungovaní. Jedným z opatrení bolo 

povinné nosenie rúšok. Zásoba, ktorú sme mali, nebola veľká, vedeli sme, že potrebujeme 

ďalšie. Dodávatelia na skladoch nemali, a neskôr, keď mali, tak oveľa drahšie, ako sme 

nakupovali. Naša šikovná zamestnankyňa – pracovníčka pre rozvoj pracovných zručností - 

spolu s prijímateľmi sociálnych služieb sadla za šijací stroj a rúška našila. Pripojili sa aj ďalšie 

zamestnankyne, ktoré tiež našili rúška.  

 

Každý deň vysvetľujeme náležitosti týkajúce sa tejto situácie – hlavne učíme obyvateľov 

dôkladne umývať ruky.  

 



Každý deň sa dvakrát meria všetkým prijímateľom telesná teplota a vykonáva sa zvýšená 

kontrola zdravotného stavu. Máme zavedený taktiež vstupný zdravotný filter pre 

zamestnancov.  

 

 

 

Zdravotnícky personál v ochranných bezpečnostných oblekoch so štítmi, rúškami a rukavicami 

vykonali testy všetkým zamestnancom a prijímateľom sociálnych služieb. Všetky testy vyšli 

negatívne.  

 

 



Toto ťažké obdobie je veľmi psychicky náročné pre našich obyvateľov.  Už takmer 3 mesiace 

bez priameho kontaktu s príbuznými, bez návštev a bez vychádzok čelia momentálnej situácii. 

Snažíme sa znížiť situáciu na prijateľnejšiu úroveň tým, že prijímateľom zabezpečujeme 

telefonický kontakt s príbuznými a známymi, pomáhame im pri písaní listov pre nich. V prípade 

súhlasu im posielame fotky obyvateľov mailom alebo cez MMS.  

 

                

Nákupy vykonávame všetkým obyvateľom, nie len imobilným.  

 

 

        



 Keďže sa momentálne nemôžu sprostredkovať kadernícke služby, ponúkli sme obyvateľom 

možnosť strihania vykonanú určenými zamestnancami, ktorí majú skúsenosti so strihaním. 

Poniektorí si požiadali aj o farbenie vlasov, službu sme s radosťou vykonali. 

 

  

 

 Veľká Noc prebehla inak, ako za bežných okolností – bez návštev a bez svätej omše, ktorá by 

sa mala konať v našom zariadení. Obyvateľom sme sprístupnili sledovanie živého prenosu 

veľkonočných obradov a omší.   

Tento rok sme si postavili a ozdobili máj spolu s obyvateľmi sami bez muzikantov. Všetci sme 

to prijali s pochopením a hudbu sme si zabezpečili spoločným spievaním s obyvateľmi.  

 

 

 



Vzhľadom k tomu, že zariadenie musíme mať zamknuté z dôvodu zákazu návštev a vychádzok, 

v prípade priaznivého počasia umožňujeme pobyt v exteriéri zariadenia        CSS-LIPOVEC 

pod dohľadom personálu. Užívajú si tak slnečné lúče, vôňu kvetov a prípadne chuť výbornej 

kávy. 

 

Spoločne sa rozprávame a vedieme dlhé rozhovory. Spolu so šikovnými obyvateľmi sme 

posadili kvety a poupratovali vonkajšie priestory.   

 

 Každý deň nás spája a dáva povzbudenie na zvládnutie mimoriadnej situácie spoločná 

modlitba sv.ruženca, ktorú obetujeme za zastavenie šírenia koronavírusu. 



 

 


