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I.
FÁZA OD 03.06.2020
A - Umožnenie návštev u klientov v ZSS vo vonkajších aj vnútorných priestoroch pobytových
ZSS, mimo izby klientov
-

I. FÁZA v sociálnom zariadení ZPS-DSS Tulipán sa začína dňa 04.06.2020. Návštevy budú
prebiehať v exteriéri pri vstupe do budovy zariadenia. PSS je na terase – na lavičke alebo
na vozíku. Návšteva klienta je pod terasou na lavičke. Oddelení sú plexisklom, ktoré je
priesvitné a vidia na seba, komunikujú spolu a prípadne sa dotýkajú navzájom rukami.
PSS má pri sebe rúško, ktoré má aj návšteva, ale má ho na tvári.
Návštevy sú denne od 13:00 hod. do 17:00 hod v tridsať minútových intervaloch. (t.j.
návšteva trvá 15 minút, zvyšných 15 minút je na dezinfekciu plôch, kde sa zdržiavala
návšteva)

B – Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa s pobytom mimo
uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
-

v I. FÁZE klient ide na prechádzku s rúškom na tvári sám, alebo so skupinou do 5 osôb.
Prechádzka sa vykonáva vždy pod dozorom sociálneho pracovníka.
Doba prechádzky je denne v dĺžke 20 minút. V tejto dobe nesmie navštíviť poštu
a obchod, kde je väčšia koncentrácia osôb.
Po návrate s prechádzky si klient vydezinfikuje ruky, odmeria sa mu bezdotykovým
teplomerom telesná teplota.
Všetko sa zapisuje do tabuľky o absolvovaní prechádzky.

C - Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí,
ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.
-

V I. FÁZE ide na lekárske vyšetrenie PSS s doprovodom, zapíše sa do dennej tabuľky
vyšetrení. PSS má zo sebou rúško a rukavice.
Pri návrate z vyšetrenia sa pri vstupe do zariadenia PSS odmeria jeho telesná teplota,
vydezinfikuje si ruky a vyčistí si obuv na podložke so savom a chloramilom.

D – Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikúra, kaderník, holič) v priestoroch
ZSS.
- pedikér alebo kaderník si pri vstupe vydezinfikuje na podložke obuv, odmeria sa mu
telesná teplota bezdotykovým teplomerom a vydezinfikuje si ruky. Musí mať rúška
a jednorázové rukavice.
Tieto služby sa vykonávajú v priestoroch na to určených, nie na izbách.
E - Umožnenie vykonania revízií v ZSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa
na izbách klientov.
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-

II.

pracovníci si vydezinfikujú obuv na podložke pri vstupe do zariadenia, odmeria sa im
telesná teplota bezdotykovým teplomerom, vydezinfikujú si ruky a musia použiť rúško
na tvár.
FÁZA od 08.06.2020

A – Umožnenie návštev v pobytových ZSS, aj na izbách klientov, ak ju obýva sám. Návšteva si
vydezinfikuje obuv pred vstupom do budovy, odmeria sa im telesná teplota bezdotykovým
teplomerom, použije sa nové rúško a nové jednorázové rukavice. Zisťuje sa karanténa
a cestovateľská anamnéza. Všetko sa zapisuje do dennej evidencie návštev. Vyplní sa čestné
vyhlásenie. Po odchode návštevy z izby sa všetky veci, s ktorými bol návštevník v kontakte
dezinfikujú a použije sa ionizátor.
B–
C– Umožnenie prechodu klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného
odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou.
-

dodržia sa všetky hygienické a epidemiologické nariadenia.

III.

FÁZA od 15.06.2020

A – Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.
-

v tejto fáze budeme prijímať nových PSS do zariadenia. Po dobu 14 dní budú umiestnení
do izby na to určenej. Urobí sa im nový test a dodržia sa všetky hygienické
a epidemiologické podmienky.
Vypíše sa čestné vyhlásenie o zdravotnom stave PSS a cestovateľskej anamnéze a osôb,
s ktorými je v styku.

B – Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti na
víkend a na sviatky.
-

príbuzní PSS vypíše čestné vyhlásenie o cestovateľskej anamnéze, a že nie je v styku
s takýmito osobami, že zabezpečí všetky potrebné opatrenia počas pobytu PSS
v domácnosti a pri preprave z a do zariadenia.

C – Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov vrátane bohoslužieb
a športových bez fyzického kontaktu.
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IV.

FÁZA od 01.07.2020

Ak sa v tomto čase opatrení uvoľňovania vyskytne ochorenie na COVID – 19 poskytovateľ
sociálnych služieb:
- bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR a hlási podozrenie na
príslušnej RÚVZ
odbrkrman@employment.gov.sk
ďalej postupuje podľa pokynov RÚVZ a MPSVR SR.
Návštevy PSS vo vnútri zariadenia budú vo vestibule zariadenia so všetkými hygienickými
a epidemiologickými nariadeniami.
PSS - bude mať rúško a rukavice.
Návšteva – bude mať rúško a rukavice – nové.
Návšteva PSS bude v dĺžke 20 minút v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. a to 1 klient/1
návšteva.
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DODATOK Č.3
K SMERNICI Č. 3/1/2013

DOMOVÝ PORIADOK

- NÁVRAT Z DOVOLENKY Z KRAJÍN POSTIHNUTÝCH
OCHORENÍM COVID - 19

Schválil: Bibiána Briestenská – riaditeľ ZPS-DSS Tulipán, n.o.
Účinnosť od: 25.06.2020

ZPS-DSS Tulipán, n. o., Považské Podhradie 204, 017 04 Považská Bystrica

Zamestnanci Zariadenia pre seniorov – Domova sociálnych služieb Tulipán, n. o., ktorí chcú
tráviť letnú dovolenku mimo územia Slovenskej republiky, a to v krajinách postihnutých
ochorením COVID – 19, sa po návrate z dovolenky preukážu platným starým 48 hodinovým PCR
vyšetrením na COVID – 19.
Toto vyšetrenie si zamestnanec uhradí na vlastné náklady.

