Preventívne opatrenia prijímané od 6.3.2020 v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, v súvislosti s ochorením COVID19 spôsobeným koronavírusom
Riaditeľka Strediska sociálnej pomoci, Garbiarska 4, prijala nasledovné preventívne opatrenia za účelom predchádzania šírenia akútnych
prenosných respiračných ochorení:
• s účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazuje verejnosti vstup do všetkých priestorov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, v odôvodnených
prípadoch výnimku udelí riaditeľ alebo manažér zdravotného úseku po vyhodnotení epidemiologických rizík. Za odôvodnený prípad sa považuje najmä
zabezpečenie prevádzky zariadenia. Zákaz trvá až do odvolania.
• zakazujú sa návštevy prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v budove na Garbiarskej 4 a v ZOS, Južná trieda 23 až do odvolania
• platí zvýšený hygienický štandard upratovania (zvýšená dezinfekcia podláh, kľučiek, zábradlí aj výťahov)
• platí zvýšený hygienický štandard upratovania a opatrenia na zvýšenú dezinfekciu v kuchyni SSPmK
• na frekventovaných miestach ako je napr. vstupná časť, recepcia, jedáleň zdravotný úsek, ZOS sú umiestnené dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami
• zrušené sú hromadné akcie (posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien) ako aj aktivity zabezpečované vonkajšími zdrojmi - bohoslužby,
canisterapia, felinoterapia, maľovanie akrylom, psychoterapia apod.
• obmedzené sú aj vnútorné aktivity s prijímateľmi sociálnej služby
• počnúc dňom 12.03.2020 zamestnávateľ nepridelil zamestnancom prácu na pracovisku v prípade zamestnancov nad 60 rokov aj zamestnancov so
závažnými zdravotnými diagnózami (astmatici, kardiaci, diabetici atď.)
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s účinnosťou od 13.03.2020 je pozastavené je poskytovanie a výdaj obedov v jedálni pre externých dôchodcov z mestských častí
obmedzené, resp. úplne zrušené sú externé služby poskytované v SSPmK (zubár, kaderník, pedikérka)
pri prijímaní nových klientov sú zavedené prísne opatrenia, rozšírenie podmienok nástupu aj o povinnosť preukázať bezinfekčnosť osôb,
ktoré žijú v spoločnej domácnosti s budúcim klientom, resp. ktoré zabezpečujú starostlivosť (v prípade, že žije sám) a čestné prehlásenie,
že občan neprišiel do kontaktu s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)
pri vstupe do všetkých priestorov SSPmK, Garbiarska 4 s účinnosťou od 16.3.2020 je nutné, aby službu konajúci zamestnanec odmeral
teplotu prichádzajúcemu zamestnancovi na výkon práce
s účinnosťou od 16.3.2020 je strava v SSPmK pre klientov podávaná balená bez možnosti zhromažďovať sa v jedálni
všetci zamestnanci aj klienti majú povinnosť nosiť ochrannú rúšku
zamestnanci pri vstupe do zariadenia sú povinní si dezinfikovať ruky dezinfekciou umiestnenou pri vstupe, pri vstupe na pracovisko je
každému zamestnancovi meraná teplota
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klienti tiež majú dodržiavať zvýšenú hygienu a dezinfekciu rúk, po chodbách na každom poschodí a tiež pri jedálni sú umiestnené dávkovače
s dezinfekciou
klienti a zamestnanci podpisovali čestné prehlásenie, že neboli v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s
pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID - 19, že nemajú doteraz známe klinické príznaky tohto ochorenia (horúčka,
kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hrdla alebo hlavy, príp. únava a že im nebol nariadený lekársky dohľad alebo karanténa
zároveň sa odporúča dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia podľa pokynov orgánov verejnej moci, najmä dôkladnú osobnú hygienu
a vyhýbanie sa priestorom s veľkým počtom ľudí
pri návrate klientov z hospitalizácie bude dodržaná izolácia a karanténa 14 dní
pristupuje sa k vyčleneniu 10 samostatných lôžok potrebných pre prípad karantény
zabezpečenie vitamínov s obsahom vitamínu C a D pre všetkých zamestnancov SSPmK na 100 dní
pripojenie sa k požiadavke APSS o prednostné zabezpečenie testovania zamestnancov SSPmK
od 24.3.2020 vládou vyhlásený núdzový stav pre ZSS
od 24.3.2020 ÚVZ vydané opatrenie ktorým je nariadené, aby sa dodržiavali prísne hygienické opatrenia

•

od 24.3.2020 sa posúva vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci

•

kontakt s verejnosťou a informovanie verejnosti prebieha výlučne písomne, e-mailom alebo telefonicky. tel. kontakt recepcia SSPmK: 055/796 65
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22, e-mail: recepcia.sspmk@gmail.com
S usmernením hlavného hygienika SR, usmernením resp. postupmi vydanými MZ SR a MPSVaR, ako aj s verejnými vyhláškami vydanými ÚVZ
SR v súvislosti s opatreniami na ochranu VZ boli oboznámení zamestnanci SSPmK (aj tí ktorí čerpali, resp. čerpajú dovolenku), prijímatelia
sociálnej služby, ale aj rodinní príslušníci prijímateľov sociálnej služby, neustále sú tiež vyzývaní, aby dodržiavali opatrenia individuálnej ochrany
pred výskytom a šírením koronavírusu 2019 – nCoV, tiež aby dodržali karanténu po návrate z takýchto oblastí, ktorá je 14 dní. V prípade otázok je
možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 0918 389 841 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR 0917
222 682.

