
UVOĽŇOVANIE  OPATRENÍ  V  ZSS  

platí pre SSPmK, Garbiarska 4 

v súlade s opatrením ÚVZ SR zo dňa 2.6.2020, ktorým sa schválilo uvoľňovanie opatrení v 

súvislosti s ochorením COVID 19 v oblasti poskytovania soc. služieb.  

 

Klientom sa odporúča nosenie rúšok aj na verejnosti!!!  

Nosenie rúšok a pravidelná dezinfekcia v interiéri sú naďalej povinné!!! 

S postupným uvoľňovaním opatrení sa začína v SSPmK od 3.6.2020, následne 8.6.2020, 15.6.2020 

a 1.7.2020 za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení. 

Uvoľňovanie opatrení od 3.6.2020 

- umožnenie nevyhnutných lekárskych vyšetrení v sprievode zamestnanca so zrušením 

povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení (po prepustení z hospitalizácii sa 

karanténa naďalej dodrží) 

- od 3.6.2020 funguje už prepravná služba 

Návrat stravovania v jedálni pre našich klientov   

- opätovne povolené celodenné stravovanie v jedálni Možnosť odoberať obed aj 

v jednorázových obaloch na izbu, nie však vo vlastných obedároch!!! 

Uvoľňovanie opatrení od 8.6.2020 

NÁVŠTEVY  

- umožnenie návštev vo vonkajších priestoroch po nahlásení (zapísaní) na recepcii, určí 

sa denný počet návštev (určí sa frekvencia, trvanie a pod.) vo vonkajšom priestranstve 

prítomný 1 sociálny pracovník, ktorý to koriguje. (Pokyny v prílohe*) 

- u imobilných klientov povolená návšteva na izbe LEN 1 príbuzný,  

- umožnenie vybavovania úradných záležitostí, ktoré je možné vybaviť len osobne 

aj lekárskych vyšetrení 

VYCHÁDZKY MIMO ZARIADENIA 

- krátkodobé vychádzky do blízkeho okolia – parku 

- opustenie budovy po zapísaní a podpísaní sa do zošita dennej evidencie absolvovaných 

vychádzok, lek. vyšetrení alebo úradných záležitostí s uvedením času odchodu, príchodu 

a účelu opustenia zariadenia na recepcii,  

- povolené nákupy S ODPORÚČANÍM v menších prevádzkach, potravinách s nosením  

rúška. Neodporúčajú sa nákupy vo veľkých obchodných centrách.  

- odporúča sa nevyužívať hromadné dopravné prostriedky a taxi služby 

DONÁŠKA OSOBNÝCH VECÍ 

- šatstvo, obuv, hygienické potreby, hygienicky balené potraviny.  

Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020 

ORGANIZOVANIE SPOLOČNÝCH AKTIVÍT BOHOSLUŽIEB 

- povolenie organizovania spoločných aktivít v menších skupinách 

- povolenie organizovania bezkontaktných bohoslužieb a bezkontaktných športových 

aktivít v menších skupinách 

- umožnenie opustenia zariadenia do domácnosti, na víkend a sviatky, dovolenky  

Uvoľňovanie opatrení od 01.07.2020 

VÝDAJ OBEDOV PRE EXTERNÝCH STRAVNÍKOV 

- od 1.7.2020 za dodržania prísnych opatrení do jednorázových obalov, naďalej bez 

povolenia vstupu do zariadenia.     



POKYNY K NÁVŠTEVÁM 

1. NÁVŠTEVY U MOBILNÉHO KLIENTA SA REALIZUJÚ LEN 

V EXTERÉRI PRED ZARIADENÍM (LAVIČKY) A PRIĽAHLÁ ČASŤ - 

DVOR 

- odstup – prvá, tretia, piata a siedma lavička 

Čas návštev počas pracovných dní: 

9.00 hod. – 11.30 hod. 

                                     13.00 hod. – 15.30 hod. 

Čas návštev počas dní pracovného pokoja a sviatkov: 

          15.00 hod. – 17.00 hod. 

• Dĺžka návštevy klient/30 minút 

• Maximálne 2 príbuzní 

• Usmerňuje zamestnanec sociálneho úseku ! 

• Otvorenie brány v priľahlej časti zabezpečuje recepcia 

• V prípade nepriaznivého počasia usmerní návštevu recepcia (sp. miestnosť, 

vestibul) návštevy naďalej nie sú na izbách povolené. 

   2. NA IZBE, V PRÍPADE IMOBILNÉHO KLIENTA 

Čas návštev počas pracovných dní: 

od 9.00  hod.do 11.30 hod.  od 13.00 hod. do 15.30 hod. 

Čas návštev počas dní pracovného pokoja a sviatkov: 

od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

(len 1 príbuzný, dĺžka návštevy 30 min.) 

•Nahlasovanie návštev, aj na víkend prostredníctvom sociálneho úseku 

počas pracovných dní (každý sociálny pracovník má svoju skupinku klientov). 

• Potrebné rúško, rukavice, dezinfekcia, dodržiavanie odstupu.  

• Pred stretnutím sa návšteva zapíše do dennej evidencie, platí meranie teploty a 

dezinfekcia rúk (skríning sa realizuje pred budovou SSPmK) 

Prosíme všetkých návštevníkov, aby dodržiavali pokyny  

a stanovený čas návštev. Ďakujeme za pochopenie! 


