
     Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 

 
Interný predpis č. 06/2020  

 

Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) počas mimoriadnej 

situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 od 15.06.2020  

 
1. Režim návštev - umožniť návštevy klientov  vo vnútorných priestoroch ZSS (na 

izbách) denne v čase od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod. U každého klienta 
je povolená 1 osoba (určená klientom ako osoba osobného kontaktu) na návšteve 
v jednom čase. V 2- a 4- lôžkových izbách môže byť na návšteve najviac 1 osoba 
v jednom čase. Denne sa môžu vystriedať na jednej izbe (1- a 2- lôžkové) maximálne 
2 návštevy, na 4- lôžkovej izbe maximálne 4 návštevy.  

       
2. Podmienky pre umožnenie návštevy: 

- Trvanie návštevy  - do 20 minút 
- Hygienické opatrenia pre návštevu- dezinfekcia rúk, meranie teploty, rúško, návlek na 

topánky, evidencia na recepcii, pobyt v izbe klienta bez navštevovania iných priestorov 
a iných klientov 

- Hygienické opatrenia pre klienta – rúško (ak je to možné) 
- Evidencia návštev – meno, čas príchodu, vyhlásenie o cestovateľskej anamnéze 

a karanténe, vpustenie návštev v súlade s bodom 1. zabezpečí zamestnanec recepcie 
alebo určený pracovník 

- Dezinfekcia izby  – denná dezinfekcia kľučiek, postelí, stoličiek, stolov, vetranie    
- Odporúčania – nenosiť zásoby jedla (iba ovocie, nápoje), možnosť doniesť hygienické 

a dezinfekčné pomôcky (rukavice, dezinfekčné prípravky pre potreby zamestnancov), 
realizovať návštevu maximálne 3x do týždňa, dodržiavať pokyny službukonajúceho 
personálu. 

 

3. Prijímanie nových klientov do ZSS – podmienky: 
- Predloženie potvrdenia ošetrujúceho lekára nie staršie ako 3 dni, že žiadateľ 

o sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo zariadení opatrovateľskej služby nemá 
prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie, alebo potvrdenie 
o negatívnom výsledku testu na COVID 19 nie staršie ako 48  hodín.  

- Predloženie čestného vyhlásenia klienta a osoby, ktorá sprevádza klienta a s ktorou 
je klient v kontakte, o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze (tlačivo dostane na 
recepcii). Možnosť sprevádzania len jednou osobou.  

- Klient aj sprevádzajúca osoba si pri vstupe do zariadenia dezinfikujú ruky,  použijú 

rúško a určený pracovník im zmeria teplotu. Ak klient alebo sprevádzajúca osoba 
vykazujú znaky ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, kýchanie), nie sú vpustení do 
zariadenia.    

- Klient si určí osobu na zabezpečenie osobného kontaktu 

 
4. Preventívne denné opatrenia pri nástupe zamestnancov do práce a pri zabezpečení 

aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení: 
- meranie teploty, dezinfekcia rúk, ochranné rúška 
- povinnosť zamestnanca hlásiť zamestnávateľovi ochorenie na COVID 19, karanténu 

rodinného príslušníka 



- rešpektovať hygienicko-epidemiologické opatrenia hlavného hygienika, RÚVZ, MZ SR 
(dezinfekcia priestorov, používanie OOPP, meranie teploty zamestnancom, klientom, 
návštevám)  

 
5. Tento interný predpis ruší Interný predpis č. 02/2020, 04/2020. Interné predpisy č. 

01/2020 a č. 03/2020 ostávajú v platnosti, alebo ich znenie bolo zmenené Interným 
predpisom č. 06/2020 v súlade s nariadením vlády č. 116/2020, ktoré bolo zmenené 
a doplnené nariadením vlády dňa 10.06.2020. 

       
 
 

 

 Fiľakovo 15.06.2020  Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.    


