
Zmierňovanie opatrení v sociálnych službách 

Rámcové podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa mimo priestorov 

pobytových zariadení podmienených odkázanosťou 

 

Rámcové podmienky pre návrat klientov celoročných pobytových foriem ZSS 

podmienených odkázanosťou, pre prijímanie nových klientov a pre presun klientov medzi 

ZSS s celoročnou pobytovou formou 

 

Úvod 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vydalo plán uvoľňovania (viď. link nižšie) 

opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19. V nadväznosti na znižujúci 

sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie 

prijatých opatrení je možné pristúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti sociálnych služieb. 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-

socialnych-sluzbach-zacina.html 

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Začiatok každej 

nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od 

aktuálnej epidemiologickej situácie.  

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. 

je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe 

dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať 

hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a 

personálnych možností.  

Článok I 

 

Rámcové podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov ZSS - ŠZ počas dňa mimo 

priestorov pobytových zariadení podmienených odkázanosťou 

 

V zariadení Dubina - ŠZ sa určuje režim vychádzok nasledovne: 

 

Záujem o vychádzku môžu prijímatelia sociálnej služby (ďalej PSS) nahlásiť sociálnym 

pracovníčkam, inštruktorkám sociálnej rehabilitácie. Vychádzky sa budú plánovať v závislosti 

od frekvencie návštev. Čas vychádzky bude PSS upresnený. 

Pre klientov, ktorým zdravotný stav neumožňuje prejaviť záujem o vychádzku v rámci obce, 

bude umožnené absolvovať túto aktivitu prostredníctvom individuálneho plánovania, ktoré je 

v kompetencii sociálnych pracovníčiek, inštruktoriek sociálnej rehabilitácie. 

 

V prípade priaznivého počasia je povolené PSS krátkodobo opustiť priestory zariadenia 

(maximálne v skupinách do 5 PSS z jedného oddelenia), v blízkom okolí zariadenia (s vyhnutím 

sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb - obchody), v sprievode zamestnanca 

(sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeut), v intervale do 30 min. 

Počet osôb a zloženie skupiny je v kompetencii sprevádzajúceho zamestnanca. Trvanie intervalu 

vychádzok môže byť skrátené, resp. predĺžené v závislosti od záujmu PSS (kapacita zariadenia 

69 PSS),  jeho schopností, personálnych možností a nepredvídateľných okolností. 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html


O absolvovaní vychádzky bude zamestnanec viesť evidenciu (viď príloha č. 1) a bude 

zodpovedný za dodržanie hygienicko – epidemiologických opatrení počas vychádzky. 

 

Pri krátkodobom opustení priestorov zariadenia je potrebné používať OOP a pri návrate PSS  

zamestnanec vykoná hygienu pri vstupe (dezinfekcia  rúk, obuvi) a zmeria telesnú teplotu. 

V prípade nezodpovedného správania PSS počas vychádzky sa prehodnotí jeho ďalšia možnosť 

vychádzky. O tejto skutočnosti sa vyhotoví záznam, ktorý bude prílohou Dennej evidencie 

absolvovaných vychádzok  prijímateľov sociálnych služieb. V prípade svojvoľného opustenia 

skupinky, napriek upozorneniu zamestnanca, sa bude postupovať ako pri návrate PSS 

z domáceho prostredia. 

 

Rámcové podmienky pre návrat klientov celoročných pobytových foriem ZSS 

podmienených odkázanosťou, pre prijímanie nových klientov a pre presun klientov medzi 

ZSS s celoročnou pobytovou formou do ŠZ 

 

Klienti, ktorým bola prerušená poskytovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou a po 

túto dobu prerušenia boli v domácom prostredí a klientom presúvaným z iného zariadenia, sa 

môže začať poskytovať služba v zariadení. Tieto osoby sa odporúča umiestniť do izolačnej 

miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej 

služby najmenej po dobu 14 dní. Novým klientom sa môže začať poskytovať sociálna služba v 

zariadení. Pred nástupom sociálna pracovníčka informuje záujemcu o  vyšetreniach, ktoré je 

potrebné absolvovať pred nástupom do ŠZ. Tieto osoby sa musia umiestniť do izolačnej 

miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej 

služby najmenej po dobu 14 dní. Pokiaľ klient nastupuje na 1-lôžkovú izbu, preventívne 

oddelenie od ostatných prijímateľov sa bude realizovať na izbe. Pri zhoršení epidemiologických 

podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca Zps Dubina, 

m.r.o. vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch 

alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Režime návštev. 

Zps Dubina si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy podľa 

prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa počasia, prípadne iných 

nepredvídateľných faktorov. 

      

Článok II 

Ostatné dojednania 

 

O obsahu týchto podmienok budú informovaní zamestnanci prostredníctvom 

nadriadených, klienti prostredníctvom sociálnej pracovníčky (spôsobom pre nich 

zrozumiteľným - informačné tabule a ústne) a ich rodinní príslušníci. Uvedené podmienky 

sa môžu priebežne meniť v závislosti od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie.  

Tento dokument nadobúda platnosť 11.6.2020.    

 
Dubnica nad Váhom dňa  11.06.2020 

 

 

                                                                                                     ...................................... 

                                                                                     Mgr. Zuzana Kuricová 

                                                                                                 riaditeľka ZpS Dubina, m.r.o. 



      

                              Príloha č.1 

         Denná evidencia absolvovaných vychádzok  prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klienti“) 

         Názov zariadenia:  Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o., Špecializované zariadenie 

Adresa   Prejtská 131/152, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Dátum:  ........................................................................ 

 

*Ak klient vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopný údaje dennej evidencie vypísať, resp. ich potvrdiť 

svojim podpisom, údaje do evidencie zadá a svojim podpisom potvrdí zodpovedný zamestnanec. 

         
Meno a priezvisko Čas 

Čas 

príchodu Podpis klienta* Meno a priezvisko a podpis 

klienta odchodu zo do 

 

zodpovedného zamestnanca 

 

zariadenia zariadenia 

  

        

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        

          

 


