
 

 

Centrum sociálnych služieb Slniečko 

v y d á v a 

 „Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímaniu  

prijímateľov sociálnej služby – aktualizácia k 02. 07. 2020“. 

  

    Toto usmernenie upravuje podmienky k návratu, presunu a prijímaniu klientov s celoročnou 

pobytovou formou pri dodržiavaní  hygienicko-epidemiologického režimu  a opatrení za 

účelom zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 od 02. 07. 2020. 

 

1. Klientovi, ktorému bolo počas krízovej situácie prerušené poskytovanie sociálnej 

služby  a v súčasnosti mu je starostlivosť poskytovaná rodinou v domácom prostredí sa 

môže od 15.06.2020 začať poskytovať sociálna služba v CSS Slniečko.  

2. Klient, resp. jeho zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba klienta pri návrate, resp. 

pri príchode do zariadenia vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení 

počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 čestné 

vyhlásenie  o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými 

je v styku.  

3. Klientom, ktorí sa po 15.06.2020 vrátia z domáceho prostredia do zariadenia bude 

vykonaný rýchlotest na Covid-19 a zároveň je potrebné 14 dní po príchode sledovať 

jeho zdravotný stav so zameraním na príznaky respiračného ochorenia. V prípade 

výskytu príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty klienta počas pobytu 

v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú klienta od ostatných klientov 

a postupujú v súlade s usmernením RÚVZ. 

4. CSS Slniečko požaduje pri prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti od 

ošetrujúceho lekára. V prípade, že novoprijatý klient pochádza z regiónu so zvýšeným 

výskytom ochorenia Covid-19, zariadenie odporučí vykonanie testu na Covid-19. 

Službukonajúci personál zdravotného úseku pri prijatí nového klienta do zariadenia 

zváži jeho umiestnenie do  obytnej miestnosti vytvorenej na účely preventívneho 

oddelenia novoprijatých klientov od ostatných klientov. Zdravotný stav nového klienta 

bude 14 dní monitorovaný  so zameraním na príznaky na respiračné ochorenie.  

5. Zariadenie je povinné pri príchode oboznámiť klientov, resp. rodinných príslušníkov 

a pri „presúvaných“ klientoch aj sprevádzajúcich zamestnancov o aktuálnych 

hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu 

zariadenia, povinnosti klienta, resp. zákonného zástupcu/rodinného príslušníka klienta 

vyplniť na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení a počas trvania mimoriadnej 

situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, čestné vyhlásenie a cestovateľskej 

anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku. 

6. Jedného  klienta pri príchode do zariadenia sprevádza iba jedna osoba (rodinný 

príslušník). Pre všetky osoby (okrem detí a klientov, u ktorých to vzhľadom na ich 

znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce) platí povinnosť zabezpečiť prekrytie 

horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka).  

 

 

 



 

 

7. Sprevádzajúcej osobe nebude umožnený vstup do vnútorných priestorov zariadenia, 

s výnimkou  priestorov pri recepcii, kancelárie sociálnych pracovníkov a konferenčnej 

miestnosti. 

8. Pri vstupe do zariadenia bude každému klientovi, resp, rodinnému príslušníkovi 

zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo 

príznakov respiračného ochorenia klienta (zvýšená teplota nad 37,2 °C /alebo v 

závislosti od zdravotného znevýhodnenia klienta, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude 

umožnený vstup so zariadenia. Vstup do zariadenia bude tomuto klientovi opätovne 

umožnený až  po preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára.  

9. CSS Slniečko má pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste 

umiestnenú dezinfekciu rúk pre osoby vstupujúce do zariadenia.  

 

 

 
 


