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Cieľ plánu
V nadväznosti na znižujúci nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 a s tým
súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu
prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátane umožnenia návštev
v našom zariadení a umožnenia dočasného opustenia nášho zariadenia. Cieľom tohto plánu je
vypracovanie konkrétnych podmienok, postupov pri dodržaní rámca určeného MPSVR SR,
MZ a Úradu verejného zdravotníctva SR a vypracovať systém komunikácie a informovanosti
zamestnancov, rodinných príslušníkov a prijímateľov sociálnej služby pri a počas návštev
a pri dočasnom opustení zariadenia. Zabezpečiť organizáciu zdravotnej starostlivosti
a sociálnej služby, obslužných prevádzok a starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby
podieľajúce sa na starostlivosti. Na základe dopytu po službe zo strany klientov prihliadaním
na priestorové, materiálne a personálne možností sa určia jednotlivé fázy uvoľňovacích
opatrení. Vypracovaním opatrenia v uvoľňovaní režimov v 4 fázach zabezpečiť realizáciu
tohto plánu dodržaním prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení. Ustanoviť úlohy
jednotlivých úsekov, ktoré zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti s vykonávaním
a poskytovaním sociálnej služby v Domove dôchodcov Dolné Saliby.
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PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ
V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID – 19
Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Domov dôchodcov Dolné Saliby
Zriaďovateľ: Obecný úrad Dolné Saliby
3 fáza

Od 1.7.2020

Opatrenia v uvoľňovaní Domova
dôchodcov Dolné Saliby

1. Opatrenia v uvoľňovaní režimov v DD Dolné Saliby
➢ Umožnenie návštev v Domove dôchodcov Dolné Saliby aj na izbách klientov, ak je to
ležiaci klient a nie je možné zabezpečiť stretnutie s rod. príslušníkmi mimo izby.
➢ Realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch trvá (ak je to možné vzhľadom na
priestory zariadenia, možnosti klientov, prípadne aktuálne počasie);
➢ Prihliadaním na personálne možnosti a zabezpečenie návštevné hodiny sa menia od
1. júla 2020 od 13.00hod. do 15.00hod každý deň. Trvanie návštev počas
návštevných hodinách nie je obmedzené. Oznámiť klientom a návštevníkom
aktuálne hygienicko – epidemiologické opatrenia v Domove dôchodcov Dolné Saliby
počas návštevy. Umožnenie návštev klientov podľa vypracovaného harmonogramu
návštev, evidencia návštev, povinnosť podpísať evidenciu návštev, ktorej súčasťou je
aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze,
plán návštev, dĺžka a frekvencia návštev, možný počet návštevníkov, zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov, postup pri sanitácii priestorov
zariadenia určených pre návštevy.
➢ S cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom do vonkajších aj vnútorných
priestorov zariadenia príchod návštevy je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom
čísle 0903 525 615. Počet osôb na jedného klienta max. 2 osoby, návštevy osobám
mladším ako 15 rokov nie sú dovolené.
➢ Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
➢ Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane
bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu
➢ Umožnenie klientom krátkodobé opustenie zariadenia v pracovné dni od
10,00hod. do 11,00hod. a poobede od 13,00hod. do 15,00hod. a cez víkendy od
13,00hod do 15,00 hod. pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou
koncentráciou osôb ( pohostinstvá, obchody).
➢ Pri vychádzke zodpovedne dodržať aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia
➢ Zabezpečenie dennej evidencie dočasného opustenia zariadenia, podľa prílohy č. 1
tohto opatrenia.
➢ Umožnenie klientom opustenie zariadenia na víkend, sviatky alebo na dovolenku
(maximálne 5 dní). Opustenie zariadenia počas víkendov alebo sviatkov je
potrebné vopred dohodnúť.
Aj mimo zariadenia je potrebné rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou
ochorením COVID – 19 a to:
Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd.
Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou.
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Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na
ruky na báze alkoholu.
Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne je 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 dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov

➢ Pravidelné čistenie priestorov podľa spracovaného dezinfekčného plánu; - Ranný filter
- meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a
pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v
zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ,
sekrécia z nosa);
➢ V priestoroch zariadenia sa zabezpečuje časté vetranie, používanie germicídnych
žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou prostredia na dezinfekciu
priestorov.
➢ Upravený spôsob sanitácie v prevádzke (druhy a frekvenciu používaných čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov a pomôcok), vedenie dokumentácie o vykonávaní
sanitácie v prevádzke.
Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej
domácnosti s osobou v rizikovej skupine, (starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby
s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby
s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou) zvážili návštevu zariadenia.
Ďalšia fáza uvoľňovania opatrení bude záležať od priebehu a zvládnutia uvedených
opatrení.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných
záležitostí prijímateľov sociálnych služieb
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Príloha č.1
Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov
sociálnych služieb (ďalej len „klienti“)
Názov zariadenia:
..................................................................................................................................
Adresa zariadenia:
................................................................................................................................
Dátum: ........................
*Ak klient vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopný údaje dennej evidencie vypísať,
resp. ich potvrdiť svojim podpisom, údaje do evidencie zadá a svojim podpisom potvrdí
zodpovedný zamestnanec.
. Meno a Označenie účelu
priezvisk (vychádzka/vyšetren
o klienta ie/ úradná
záležitosť)
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