Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných
dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu
zariadenia prijímateľom sociálnych služieb
V zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých
opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na
zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, v súlade s Vyhláškou Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32 a 33, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

• Každý zamestnanec sociálnych služieb je povinný pri kontakte s klientmi alebo
návštevami v priestoroch interiérov budov mať prekryté horné dýchacie cesty (nos
a ústa) respirátorom.
• Použitie respirátora je možné nahradiť u zamestnancov použitím jednorazového
ochranného rúška v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb sa aktuálne nevyskytuje
ochorenie SARS-CoV-2.
• Každá cudzia osoba vstupujúca do prevádzky (návštevy klientov, dodávatelia,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, atď.) je povinná mať prekryté horné dýchacie
cesty respirátorom.
• V prípade, ak návštevník, resp. dodávateľ respirátorom nedisponuje, poskytovateľ
sociálnych služieb je povinný mu respirátor poskytnúť.
• Návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb sú povinné dodržiavať hygienickoepidemiologické pravidlá poskytovateľa.
• Počas výskytu ochorenia SARS-CoV-2 v zariadení sa postupuje podľa Usmernenia k
postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARSCoV-2, aktualizácia k 27.4.2022, link: Sociálne služby - MPSVR SR (gov.sk)
Testovanie prijímateľov a zamestnancov
•

•

Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje v zmysle Usmernenia MPSVR SR k
priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie
COVID – 19, aktualizácia k 27.4.2022, link: Sociálne služby - MPSVR SR (gov.sk)
Každému zamestnancovi je potrebné vydať 5 testov na individuálne testovanie
v domácom prostredí pre prípad, že sa u neho objavia príznaky ochorenia pred
odchodom do zamestnania. V tom prípade sa zamestnanec otestuje doma a je povinný
nahlásiť výsledok samotestovania zamestnávateľovi. V prípade pozitívneho výsledku
kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.
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Opustenie zariadenia prijímateľom sociálnej služby
•
•
•

•
•

Prijímateľ sociálnej služby môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade
s Domovým poriadkom zariadenia.
Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko –
epidemiologické odporúčania.
V prípade, ak po návrate do zariadenia bude prijímateľ pociťovať zhoršenie zdravotného
stavu (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla,
bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy,
pocit upchatého nosa), je potrebné bezodkladne kontaktovať odborný personál
zariadenia, ktorý vykoná testovanie Ag testom.
V prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 je potrebné izolovať klienta po dobu 3
dní. Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.
Ďalší postup - v súlade s odporúčaniami príslušného RÚVZ.

Hlásenia mimoriadnej udalosti na prítomnosť ochorenia SARS-CoV-2, zavedenie opatrení
a ukončenie mimoriadnej udalosti je poskytovateľ sociálnych služieb povinný aj naďalej
neodkladne hlásiť prostredníctvom príslušných formulárov, ktoré sú súčasťou Pandemického
plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre prípad pandémie na emailovú adresu:
odbkrman@employment.gov.sk.
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