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SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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1. ÚČEL
Riaditeľka Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Slovenskej Ľupči v súlade
s Čl. V Organizačného poriadku
vydáva
túto Smernicu „O organizácii návštev v DD a DSS Slovenská Ľupča z dôvodu zabránenia
vzniku a šírenia COVID 19“

2. POJMY A POUŽITÉ SKRATKY
Pojmy:
Organizáciou sa rozumie: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,
Czambelova 23, Slovenská Ľupča.
Zariadením sa rozumie: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,
Czambelova 23, Slovenská Ľupča
Použité skratky:
DD a DSS – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, R – riaditeľ, VEPú – vedúca
ekonomicko – prevádzkového úseku, SP – sociálny pracovník, PSS – prijímateľ sociálnej
služby

3. POSTUP
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Slovenskej Ľupči poskytuje starostlivosť
fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v type zariadenia:
 Zariadenie pre seniorov – poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov, celoročnou formou
pobytu.

Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým
občanom s duševnými poruchami a poruchami správania spôsobených užívaním
psychoaktívnych a psychotropných látok celoročnou formou pobytu
2. Táto smernica upravuje základné pravidlá organizácie návštev v podmienkach DD a DSS
Slovenská Ľupča vo vnútorných aj vonkajších priestoroch zariadenia pri dôslednom
dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom vzniku a
zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19, v súlade s opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva
3. Táto smernica je záväzná pre všetkých prijímateľov sociálnej služby ako aj zamestnancov
DD a DSS, rodinných príslušníkov a známych prijímateľov sociálnych služieb.
4. V tejto smernici sú upravené všeobecné odporúčané postupy, podmienky a priebeh
návštev v DD a DSS zaradených podľa Covid Automatu v stupňoch: ostražitosť
(oranžová), 1. stupeň ohrozenia (červená), 2.stupeň ohrozenia (bordová), 3. stupeň
ohrozenia (čierna)
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Čl. 2
Návšteva v DD a DSS
1. V zariadení sú od 04.10.2021 umožnené návštevy príbuzných a priateľov od pondelka do
nedele v zmysle dohodnutého Harmonogramu návštev (Príloha č. 1).
2. Osoba, ktorá má záujem navštíviť prijímateľa sociálnej služby si telefonicky dohodne
dátum a čas a dĺžku trvania návštevy s riaditeľkou, resp. sociálnou pracovníčkou DD
a DSS. Príbuzní budú zároveň oboznámení s podmienkami návštevy. Riaditeľka, resp.
sociálna pracovníčka zapíše dohodnutý termín, vrátane konkrétneho času do
Harmonogramu návštev. Harmonogram návštev je vypracovaný z dôvodu predchádzania
vysokého počtu návštev v rovnakom čase v priestoroch DD a DSS, zamedzeniu
zhromažďovania sa v priestoroch
DD a DSS, zvýšenej koncentrácie návštev
v priestoroch DD a DSS a za účelom dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.
3. Príbuzní sú povinní preukázať sa pred návštevou dokladom o tom, že sú:
 plne očkovaní (14dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po
jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala
ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní)
 testovaní (od odberu PCR testu na ochorenie COVID-19 neprešlo 72 hodín.,
od odberu antigénového testu neprešlo 48 hod.,)
 prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní

4. Zariadenie umožní návštevu prioritne vo vonkajších priestoroch, v prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok vo vyhradených vnútorných priestoroch (v jedálni,
v spoločenských miestnostiach). Na izbe prijímateľa je umožnená návšteva len u úplne
imobilného, ktorý nepoužíva invalidný vozík. Imobilní prijímatelia- schopní zotrvať na
invalidnom vozíku-prijímajú návštevy vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch (mimo
izby).

 V 1. stupni ohrozenia (červená) a v 2. stupni ohrozenia (bordová) sú návštevy povolené
len v exteriéri. V interiéri je možné uskutočniť návštevy len na základe výnimky udelenej
riaditeľkou DD a DSS (prijímateľ v termínálnom štádiu...)

 V 3. stupni ohrozenia (čierna): návštevy nie sú povolené. Návštevy je možné
uskutočniť len na základe výnimky udelenej riaditeľkou DD a DSS (prijímateľ
v termínálnom štádiu...)

5. DD a DSS určuje dĺžku návštevy v trvaní max.60 minút. Frekvencia návštevy: jeden
rodinný príslušník maximálne 1x týždenne. Počas jednej návštevy je možný počet dvoch
návštevníkov.

6. Osobám mladším ako 15 rokov neumožňujeme navštevovať prijímateľov sociálnych
služieb v DD a DSS Slovenská Ľupča

7. Je nevyhnutné , aby návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj
navštevovaný klient mali počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom FFP2. Toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na
ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.
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8. Pri vstupe do DD a DSS Slovenská Ľupča je návštevník povinný vydezinfikovať si ruky
alkoholovou dezinfekciou a používať jednorázové rukavice.

9. Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) zodpovedný zamestnanec
(sestra, v jej neprítomnosti opatrovateľka) je povinná zmerať každému návštevníkovi
bezkontaktným teplomerom teplotu a zaznamenať ju do Dennej evidencie návštev.
V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad
37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do DD a DSS Slovenská
Ľupča (ani do vonkajších priestorov).

10. DD a DSS Slovenská Ľupča je povinné zabezpečiť organizáciu pohybu osôb vo
vonkajších priestoroch tak, aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami
minimálne 5 metrov.

11. Vo vnútorných priestoroch musí byť organizácia osôb zabezpečená tak, aby bol
dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min. 2 metre. Vo vnútorných priestoroch,
ktoré sú menšie ako 15m², môže byť návšteva iba pre jedného klienta (resp. manželský
pár, súrodencov).

12. Riaditeľka a sociálna pracovníčka, v ich neprítomnosti sestra alebo opatrovateľka je
povinná oboznámiť klientov a návštevníkov o:


aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v DD a DSS Slovenská
Ľupča a celkovej organizácii chodu DD a DSS počas návštev, čo dotknutí
potvrdia svojim podpisom (príloha č. 2)



povinnosti podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné
prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
Denná evidencia návštev tvorí prílohu č. 3 tejto smernice.

13. Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky) vydezinfikovať,
priestory pravidelne vetrať a pravidelne používať germicídny žiarič.

ČL.3
Neumožnenie návštevy
Vstup do priestorov DD a DSS a stretnutie s klientom sa neumožní
návštevníkovi:
1. Ak je návštevníkovi nameraná zvýšená telesná teplota nad 37,2 °C
2. Ak návštevník vykazuje príznaky respiračného ochorenia – kašeľ, sekrécia
z nosa
3. Ak návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID -19,
alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou
v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý
príslušník rodiny v karanténe, 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 -189)
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4. Ak sa v zariadení nachádza minimálne 1 klient pozitívny na koronavíru, resp.
je podozrenie na ochorenie COVID-19
ČL. 4
Záverečné ustanovenia
V okresoch zaradených do stupňa monitoring (zelená) sú návštevy povolené
bez obmedzení.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti
nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia, ktorými je DD a DSS a návštevy
klientov povinné sa riadiť

5. ODKAZY A POZNÁMKY


Súvisiace normy a predpisy
Usmernenie Odboru SSaZ ÚBBSK k návštevám v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
platné zo dňa 04.10.2021
Interné dokumenty
 Príručka kvality
 Prevádzkový poriadok ubytovacej časti
 Domáci poriadok
Poznámky
Interná smernica je v platnosti a zároveň nadobúda účinnosť dňa 04.10.2021

6. ROZDEĽOVNÍK
0: MK

7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 – Harmonogram návštev
Príloha č. 2 – Záznam o oboznámení sa s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými
opatreniami v DD a DSS Slovenská Ľupča a celkovej organizácii chodu
zariadenia počas návštev
Príloha č. 3 – Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb

Smernica č. 44 O organizácii návštev v DD a DSS z dôvodu zabránenia vzniku a šírenia COVID 19

Strana 6 z 6

