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Doporučené podmienky pre prijímanie externých služieb PSS v CSS – LIPOVEC 
Horné Srnie v období koronavírusu 

 
     Počas krízovej situácie spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19 bolo našim prijímateľom 
sociálnej služby (ďalej PSS) prerušené poskytovanie externých služieb – kadernícke služby, 
strihanie, pedikúra a starostlivosť o spirituálne potreby.   
Uvoľňovaním opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19  a v nadväznosti 
na priaznivú hygienicko – epidemiologickú situáciu umožňujeme                    v CSS – LIPOVEC 
Horné Srnie externé služby - kadernícke služby, strihania, pedikúra, spirituálne potreby (ďalej 
len externé služby), skvalitňujúce život PSS. 
 
Podmienky pre prijímanie externých služieb v CSS – LIPOVEC: 

✓ Externé služby sa vykonávajú na základe záujmu PSS. 
✓ Externé služby sa konajú za prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok 

s dôrazom na individuálny prístup PSS. 
✓ Organizáciu externých služieb pri poskytovaní PSS zabezpečuje sociálno – zdravotnícky 

personál, aby sa predišlo zbytočnému zhromažďovaniu ľudí na jednom mieste. 
✓ Medzi externými službami je aj čas určený na dezinfekciu. 
✓ Odporúča sa, aby poskytovaná externá služba bola vopred dohodnutá (telefonicky 

032/6588258) minimálne 24 – 48 hodín, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred 
vstupom do zariadenia a v priestoroch zariadenia (vnútorných aj vonkajších).  

✓ Poskytovateľ externých služieb musí používať počas  poskytovania služieb OOP (rúška, 
umytie rúk, dezinfekcia rúk). Poskytovateľ externých služieb prichádzajúci do kontaktu   s 
PSS, ako aj PSS (ak mu to zdravotný stav umožňuje) má mať počas celej doby návštevy 
vhodne prekryté dýchacie cesty (rúška, šál, šatka). 

✓ Pri príchode je poskytovateľ externých služieb povinný sa zapísať do tabuľky Čestné 
prehlásenie (ako zamestnanci), ktoré slúži ako čestné prehlásenie o zdravotnom stave  
(uložené pri riaditeľni). 

✓ Poskytovateľ externých služieb prejde zdravotným monitoringom – odmeranie telesnej 
teploty, zabezpečením hygieny pri príchode (umytie rúk, dezinfekcia rúk), zisťovanie 
karantény a cestovateľskej anamnézy. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov 
respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37⁰ C, kašeľ, sekrécia z nosa) mu nebude 
umožnený vstup do zariadenia. 

✓ Pokiaľ poskytovateľ externých služieb žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou      na 
COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia na COVID-19, alebo bol s takouto osobou 
v kontakte, alebo ak v tomto období on, alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte, 
pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým  rizikom šírenia ochorenia COVID-19), 
rovnako mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). 

✓ Ak sa u poskytovateľa externých služieb kedykoľvek po dobu 14 – dní po ukončenej 
návšteve objavia príznaky nákazy ochorenia COVID-19, bezodkladne o tom informuje 
vedenie CSS – LIPOVEC. 

✓ Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek PSS, zariadenie je povinné 
kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých poskytovateľov externých služieb, 
ktorí realizovali návštevu v období 14 dní pred potvrdením nákazy. 



✓ Vykonávanie externých služieb a nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým 
z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti 
s ochorením COVID-19. 

✓ Externé služby pre PSS sa budú realizovať vo vyhradených priestoroch CSS – LIPOVEC.  
✓ Výnimkou sú PSS pripútaní na lôžko – ak PSS nie je možné vysadiť na vozík (externá 

služba sa môže vykonať na izbe PSS pri dodržaní prísnych hygienicko – 
epidemiologických podmienok (dezinfekcia rúk, rúška, alebo inak prekryté dýchacie 
cesty, jednorazové návleky na topánky).  

✓ Podávanie stravy a nápojov počas externých služieb neodporúčame. 
✓ Poskytovateľ externých služieb je povinný dodržiavať pokyny službu konajúceho 

zdravotníckeho personálu ohľadom organizácie pohybu osôb. 
✓ Sociálno – zdravotnícky personál oboznámi poskytovateľa externých služieb s miestom 

realizácie externých služieb.     
✓ Po ukončení externých  služieb sociálno – zdravotnícky personál všetky dotykové plochy 

(stoly, stoličky, kľučky) vhodným spôsobom vydezinfikuje a vyvetrá.  Na dezinfekciu 
prostredia sa použije  germicídny žiarič (pracovník, ktorý žiarič zapal, to zaznačí             do 
zošita na ambulancii). 

✓ Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok 
si štatutárny zástupca CSS – LIPOVEC vyhradzuje možnosť obmedziť poskytovanie 
externých služieb opätovne, a to: celoplošne, alebo v niektorých dňoch, alebo pre 
konkrétneho poskytovateľa externých služieb, ktorý nedodržiava podmienky stanovené 
v tomto dokumente. 
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