POSTUP PRIJÍMANIA A TESTOVANIA KLIENTOV DO ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB PODMIENENÝCH ODKÁZANOSŤOU (ZSSO)

Z DOMÁCEHO PROSTREDIA
VÚC a mestá nad 20 000
obyvateľov určia
preventívne karanténne
miesta (KM) na účel 14
dňovej karantény

VÚC a mestá určia
bezodkladne
odkázaných klientov ,
ktorí budú prijatí na
KM

PO UKONČENÍ HOSPITALIZÁCIE

Pred ukončením hospitalizácie sú
klientovi/pacientovi urobené testy na
COVID-19

Kľúčové dokumenty
Uznesenie Vlády SR č. 220/2020

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialnapomoc/socialne-sluzby/uvzsr/uznesenie-vlady-14-4-2020.pdf

Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia
COVID-19 pri prijímaní fyzických osôb do vybraných
verejných alebo neverejných ZSSO

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/plan-predchadzania-vzniku-sirenia-ochorenia-covid-19-14-4-2020.pdf

Na KM je klientovi
počas preventívnej
karantény
vykonaný test na
COVID-19

Po teste s negatívnym
výsledkom a ukončenej
karanténe klient odchádza
do „bežného“ ZSSO
Pri pozitívnom teste klient
zostáva v izolácií na KM
a kontaktuje sa ÚVZ

Po druhom teste s negatívnym výsledkom je
klient/pacient prevezený do „bežného“ ZSSO
s preventívnou izoláciou alebo ak ZZSO nemá na to
vytvorené podmienky, na KM určenom VÚC/mestom
Pri pozitívnom teste klient/pacient zostáva
hospitalizovaný

Zabezpečenie KM
Podmienky karantény a ochrana zamestnancov:

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialnapomoc/socialne-sluzby/uvzsr/zabezpecenie-ochrany-klientov-zss-personaluzss-pocas-pandemie-covid-19-k-21-4-2020.pdf

Materiálne a hygienické podmienky:

 min. 6m2 na jedného klienta (posteľ s príslušenstvom,
nábytok, riad)
 záchodová misa oddelene pre mužov a ženy, umývadlo, sprcha

Personálne podmienky na 10 klientov:

Usmernenie k Uzneseniu SR č. 220 a k Plánu

 2 zdravotnícki zamestnanci
 2 opatrovatelia;1 obslužný pracovník – upratovačka

Určenie karanténnych miest (KM)
Preventívne KM určia VÚC pre domovy sociálnych
služieb(DSS) a špecializované zariadenia (ŠZ) a mestá nad
20 000 obyvateľov pre zariadenia pre seniorov (ZpS)
a zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), napr. :

 Poskytne VÚC na základe súhrnnej požiadavky

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialnapomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-planu-testovania_270420-2.pdf

vo výrazne označených vyčlenených priestoroch ZZSO, so
zamedzením prístupu neoprávneným osobám
 v ZSS, v ktorých sociálna služba aktuálne nie je poskytovaná
(ZSS s týždennou/ambulantnou formou)
KM môžu určiť aj obce/mestá s menej ako 20tis. obyvateľmi


Umiestnenie fyzických osôb (FO) na KM
VÚC určí FO bezodkladne odkázané na poskytovanie
služby v ŠZ/DSS, ktoré môžu byť umiestnené na KM.
Mesto nad 20tis. obyvateľov na základe požiadaviek
a v súčinnosti s obcami z okresu/územia určí FO
bezodkladne odkázané na poskytovanie sociálnej služby
v ZpS/ZOS, ktoré môžu byť umiestnené na KM.
Zariadenie, v ktorom je karanténne miesto uzatvorí
s prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
na KM na obdobie preventívnej karantény.

Osobné ochranné pomôcky (OOP):

Proces testovania na KM
Na základe požiadavky smerovanej na Call Centrum
NCZI 0800 221 234, je klientovi na KM vydaný COVIDpass a následne vykonaný po koordinácii s RÚVZ odber
klinických vzoriek klienta (najneskôr 12-ty deň
karantény).
ÚVZ vykoná rozbor a hlavný hygienik zabezpečí
vyhodnotenie testu a oznámi výsledok.
Umiestnenie FO do ZSSO
ZZSO, kam má byť FO umiestnená po karanténe by
malo byť zrejmé ešte pred nástupom na KM (vopred
uzatvorená zmluva alebo zabezpečenie obcou/VÚC).
Po ukončenej preventívnej karanténe a negatívnom
testovaní na COVID-19, môže byť klient prevezený do
ZSSO, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby.
Užitočné informácie

http://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialnaoblast/socialne-sluzby/
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