
Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 

 

Doporučený postup k prijímaniu  nových prijímateľov sociálnych služieb , presun 
prijímateľov sociálnych služieb z iného zariadenia s celoročnou pobytovou formou 

do CSS – LIPOVEC Horné Srnie v období koronavírusu 

 

Počas krízovej situácie spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19 sme mohli prijímať  nových 
prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) iba bezodkladne fyzickú osobu, ktorá bola v ohrození 
života alebo zdravia a bola odkázaná na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby podľa prísnych 
hygienicko – epidemiologických podmienok. 

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu ochorenia COVID-19, a s tým súvisiace postupné 
uvoľňovanie prijatých opatrení, je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrní a povinností aj 
v oblasti sociálnych služieb, vrátane umožnenia: 

✓ Návratu PSS zariadení s týždennou pobytovou formou po pobyte v domácom prostredí 
s poskytovaním sociálnej služby aj počas víkendov a sviatkov 

✓ Návratu PSS zariadení s celoročnou pobytovou formou do iného zariadenia s celoročnou 
pobytovou formou 

✓ Poskytovanie sociálnej služby v zariadení s týždennou pobytovou formou 
✓ Prijímania nových PSS do zariadenia podmieneného odkázanosťou s týždennou alebo 

celoročnou pobytovou formou 

Tento doporučený postup k prijímaniu sociálnej služby v CSS – LIPOVEC Horné Srnie upravuje 
podmienky začatia poskytovania sociálnej služby, presunu PSS z iného sociálneho zariadenia 
s celoročnou pobytovou formou pri dôslednom dodržiavaní hygienicko – epidemiologického režimu 
a opatrení za účelom zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. 

 

Podmienky k prijímaniu nových PSS a presunu PSS z iného zariadenia sociálnych služieb s celoročnou 
pobytovou formou do CSS – LIPOVEC Horné Srnie: 

✓ PSS (resp. jeho zákonný zástupca a lebo sprevádzajúca osoba) pri príjme do zariadenia 
alebo presune z iného zariadenia (ďalej len pri príchode) vyplní na účely poskytovania 
sociálnej služby „Čestné vyhlásenia o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS 
a osôb, s ktorými je v styku“ . 

✓ Pri príchode do zariadenia môžu PSS sprevádzať maximálne 2 osoby. 
✓ Sprevádzajúce osoby pri príchode sa čitateľne zapíšu a podpíšu do „Dennej evidencie 

návštev v zariadení sociálnych služieb“ uloženej na ambulancii sociálno – 
zdravotníckeho úseku. 

✓ PSS prinesie od svojho ošetrujúceho lekára potvrdenie o bezinfekčnosti. 
✓ Službu konajúci zamestnanec sociálno – zdravotníckeho úseku oboznámi PSS, rodinných 

príslušníkov alebo sprevádzajúce osoby s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 
opatreniami v zariadení a celkovej organizácie chodu zariadenia. 

✓ Pre všetkých (okrem detí a PSS, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je 
žiaduce) platí povinnosť zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest. 



✓ Službu konajúci zamestnanec sociálno – zdravotníckeho úseku oboznámi PSS v závislosti 
od druhu cieľovej skupiny, možností a schopností PSS, ako i priestorových možností 
a aktuálnych opatrení po individuálnom posúdení umožní, alebo neumožní vstup 
sprevádzajúcej osoby PSS do vnútorných priestorov zariadenia (inak                         do 
vnútorných priestorov nesmú vstúpiť ani sa v nich pohybovať). 

✓ Pri vstupe do CSS – LIPOVEC je umiestnená voľne dostupná dezinfekcia, kde si PSS        aj 
sprevádzajúce osoby vydezinfikujú  ruky. 

✓ Pri vstupe do zariadenia je nutné zmerať bezkontaktným teplomerom telesnú teplotu 
(ďalej TT) všetkým prichádzajúcim. 

✓ V prípade zvýšenej telesnej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená TT 
nad 370 C, kašeľ, sekrécia z nosa, alebo v závislosti od znevýhodnenia PSS) dotyčnej 
osobe nebude umožnený vstup do zariadenia. V prípade, že zvýšená teplota bude 
nameraná PSS, vstup do zariadenia bude tomuto PSS opätovne umožnený                     až 
nasledujúci týždeň, po preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára. 

✓ O podozrení na nákazu ochorením COVID-19 zariadenie informuje Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Trenčíne 

 

Treba rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID-19 zo strany 
zamestnancov zariadenia, PSS, sprevádzajúcej osoby a návštevníkov zariadenia, 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 báze alkoholu. 

✓ Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa, úst. 
✓ Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne 

zahodiť do koša. 
✓ Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 
✓ Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou. 
✓ Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí. 
✓ V domácnosti (v zariadení) dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

 

Vypracované z materiálov:  

Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímania prijímateľov sociálnej služby v zariadení 
s týždennou a celoročnou pobytovou formou, vypracované Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. 

Zabezpečenie ochrany PSS a personálu zariadení sociálnych služieb po 1. vlne COVID-19, vypracované 
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

V Hornom Srní, 15.06.2020 

 

                             Mgr. Renata Papierniková 
        riaditeľka CSS - LIPOVEC 
 



Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby 
a osôb, s ktorými je v styku 

 

Meno a priezvisko PSS: 
 
 

Dátum narodenia: 
 
 

Adresa trvalého pobytu: 
 
 

 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby / zákonného zástupcu PSS, označeného vyššie: 

 

............................................................................................................................................................... 

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového 
infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti,...) 
a nežijem v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, ani som nebol/a s takouto osobou v kontakte, 
a v mojej blízkej rodine, s ktorou som v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti 
s týmto ochorením a zároveň v tomto období nevycestoval žiadny príslušník rodiny do krajiny 
s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19. 

 

Som si vedomý/a právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/á, že by som sa 
dopustil/a priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V Hornom Srní ...................... 

 

 

                                                                                       ............................................................................... 

                                                                                        Podpis PSS / zákonného zástupcu                           

 

 


