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Plán uvoľňovania opatrení v zariadení Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
Trenčianska Turná ( ďalej len „ DSS a ZpS“) vychádza z „PLÁNU UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ
V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID – 19“ vydaného
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, dňa 2. júna 2020.
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. Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia je dobrovoľný, čo
znamená, že je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4.
fázy), na základe možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko-epidemiologické
opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.
V súvislosti s vyššie uvedeným, zariadenie DSS a ZpS pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu
opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19. Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja
epidemiologickej situácie na Slovensku, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného
hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fáze. DSS a ZpS predpokladá
postupné rušenie opatrení v III. fázach. Vedenie DSS a ZpS bude postupne vydávať
Usmernenie k postupnému uvoľneniu režimov v poskytovaných sociálnych službách v DSS a
ZpS, s ktorými bude každý (predovšetkým zdravotnícky) zamestnanec informovaný.
Usmernenia a podpisy zdravotníckeho personálu s oboznámením sa bude súčasťou „Plánu
uvoľnenia opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19“.
I. FÁZA
realizovaná od 4. júna 2020

1. Umožnenie návštev v DSS a ZpS Trenčianska Turná
Zariadenie DSS a ZpS Trenčianska Turná na základe rozhodnutia Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a na základe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia umožňuje návštevy u klientov DSS a ZpS vo
vonkajších priestoroch zariadenia DSS a ZpS.
Návštevy je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na telefónnych číslach : 032 / 6401645 .
Návštevné hodiny sú vymedzené na čas pondelok – piatok od 14,00 hod. do 16,00 hod.,
sobota-nedeľa od 13,00 hod. do 16,00 hod.. Je dovolené, aby klient mal na návšteve
maximálne 2 návštevníkov a v celom areáli zariadenia sa nachádzalo maximálne 10
návštevníkov. DSS a ZpS má vypracovaný „Plán návštev“ – príloha.
Zdravotný personál pri prijímaní návštev do DSS a ZpS sa riadi „Usmernením k umožneniu
návštev v DSS a ZpS Trenčianska Turná (Príloha). Usmernenie je vypracované v súlade s
Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
číslo OLP/4593/2020, zo dňa 03.06. 2020.
Návšteva sa zapíše do „Dennej evidencie návštev“ (príloha), ktorá je hneď pri hlavnom vchode
do zariadenia. Návštevník je povinný poskytnúť službukonajúcemu zdravotníckemu
pracovníkovi osobné údaje v minimálnom rozsahu : meno, priezvisko a telefónne číslo.
Konkrétne podmienky má DSS a ZpS upravené vo vnútornom predpise, v závislosti od
priestorových, materiálno-technických a personálnych možností zariadenia DSS a ZpS (čas,
dĺžka trvania, miesto a pod. ).

Zariadenie DSS a ZpS o týchto opatreniach informuje návštevníkov nasledovným spôsobom:
- na dverách zariadenia DSS a ZpS
- na stránke obce Trenčianska Turná - www. Trencianskaturna.sk
- stručnými oznamami na viditeľných miestach vo verejne dostupných priestoroch v zariadení,
- osobnou komunikáciou s klientmi,
- elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými,
Osoby, ktoré navštevujú pacientov alebo klientov zariadenia sú povinné dodržiavať vyššie
uvedené opatrenia.
2. Krátkodobé opustenie priestorov DSS a ZpS
V prípadoch, že bude potrebná hospitalizácia klienta, pri návrate do DSS a ZpS je potrebné
vyžiadať zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti potvrdenie o vykonaní testu na
COVID – 19 s dvoma negatívnymi výsledkami. Ak nemocnica nebude chcieť daný test
vykonať, službukonajúca sestra o tom vyrozumie všeobecného lekára, ktorý testovania je
povinný zariadiť. Klient pri návrate už nemusí byť v 14 dennej karanténe.
Umožňuje sa klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí,
ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť, avšak iba v doprovode zamestnanca DSS a ZpS. Pri
návrate klienta z vyšetrenia do zariadenia je potrebné zmerať teplotu a zabezpečiť hygienu pri
vstupe (umytie rúk, dezinfekcia)
Umožňuje sa klientom krátkodobé opustenie priestorov DSS a ZpS počas dňa s pohybom
mimo uzatvorených priestorov a s vysokou koncentráciou osôb. Opustenie zariadenia klientom
bude zaznačené v „Knihe príchodov a odchodov“.
Klienti môžu opustiť zariadenie iba v čase od 10,00 hod do 11,00 hod.. Pri návrate klienta sa
mu zmeria teplota, zabezpečí hygiena rúk a použité rúško dá oprať. Zdravotnícky personál je
povinný riadiť sa „Usmernením k umožneniu dočasného opustenia zariadenia DSS a ZpS“,
ktoré je prílohou tejto smernice.
Ak klient svojvoľne opustí zariadenie DSS a ZpS a neinformuje o tom zdravotnícky, prípadne
iný personál, bude sa to riešiť najskôr dohovorom. V prípade, že zariadenie opätovne
svojvoľne opustí bude písomne upozornený pre porušenie domáceho poriadku, nakoľko sa
dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia.
II. FÁZA
s predpokladaným termínom od 21. júna 2020

1. Návštevy v zariadení domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
Za podmienky dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení (t.j. zmeranie teploty
bezkontaktným teplomerom, dezinfekciou rúk, použitím rúška) majú umožnený prístup do DSS
a ZpS i pracovníci externých služieb (holič, kaderník, pedikér..). Zároveň majú prístup i cirkevní
pracovníci za účelom spovede, vykonania bohoslužby a podania svätého prijímania.
S účinnosťou od 22. 6. 2020 sa môžu realizovať „Individuálne plány“ s klientmi zariadenia,
ktoré boli dočasne zastavené.

Zároveň sa povoľuje organizácia spoločných aktivít, avšak s obmedzeným množstvom
klientov a bez prítomnosti cudzích ľudí. Rovnako sa neodporúča účasť klientov DSS a ZpS na
spoločenských podujatiach mimo priestorov zariadenia. Organizácia spoločenského podujatie
pre klientov DSS a ZpS za účasti cudzích osôb (nie zamestnancov, klientov zariadenia,
prípadne realizátora podujatia) môže byť realizovaná iba vo vonkajších priestoroch zariadenia,
s vytvorením podmienok pre odstup a s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest
u cudzích osôb.
2. Krátkodobé opustenie priestorov DSS a ZpS
Umožňuje sa krátkodobé opustenie priestorov DSS a ZpS klientom i v poobedňajších
hodinách v čase od 13,00 hod. – do 15,00 hod.. O odchode zo zariadenia je zdravotnícky
personál povinný vykonať záznam v „Knihe odchodov a príchodov“. Pri príchode opätovne
zabezpečiť hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Umožňuje sa klientom odísť na určitý krátky čas v sprievode rodinných príslušníkov mimo
areálu DSS a ZpS /na prechádzku, ku kaderníčke, pedikérke.../
3. Preventívne opatrenia pri prijímaní nových klientov
S účinnosťou od 15. júna 2020 je možné prijímať nových klientov do zariadenia. Budúci klienti
okrem vykonaných povinných odberov na bez infekčnosť, musia absolvovať test na COVID –
19. V prípade, že budúci klient má test negatívny, musí nastúpiť urýchlene do troch dní od
absolvovania testu. Budúci klient s pozitívnym testom nemôže nastúpiť. Pri nástupe už nie je
povinná 14-dňová karanténa. Noví klienti DSS a ZpS budú informovaní o koronavíruse SARSCo V-2 a jeho šírení v populácii, ako aj možnostiach prevencie založenej na dodržiavaní
osobnej a respiračnej hygieny, a význame sociálno-dištančných obmedzení.
Zdravotnícky personál je povinný aspoň po dobu 14 dní sledovať zdravotný stav nového klienta
so zameraním na príznaky ochorenia COVID-19.
V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty klienta počas
pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú klienta od ostatných klientov a v
spolupráci s príušným RU VZ zabezpečia opätovné testovanie.
III. F Á Z A
s predpokladaným termínom od 01. júla 2020

1. Návštevy v domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
S účinnosťou od 1. júla 2020 sú umožnené návštevy na izbách obyvateľov za nasledujúcich
podmienok :
- naďalej preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch
- používanie OOP zo strany návštevníkov aj klientov DSS a ZpS
- vonkajší aj vnútorný priestor musí byť po každej návštevy dezinfikovaný.
- odporúča sa používať germicídny žiarič príp. ozónový generátor
- zabezpečiť časté vetranie vnútorných priestorov zariadenia
- vykonávať skríning návštev, zabezpečenie hygieny pri vstupe, zisťovanie karantény
a cestovateľskej anamnézy

Ďalšie podmienky a opatrenia pri realizácii návštev DSS a ZpS má vpracované DSS a ZpS
vo svojom vnútornom predpise (maximálny počet osôb na jednu návštevu, maximálna dĺžka
návštevy, frekvencia návštev, stanovené podmienky návštev...)- príloha – Usmernenie
návštevníkov pri návšteve klientov od 1. júla 2020. Zároveň DSS a ZpS má vypracovaný a
zverejnený „Plán návštev zariadenia“ s účinnosťou od 1. júla 2020 .
O možnosti návštevy na izbách klientov informuje DSS a ZpS nasledovným spôsobom:
- na dverách zariadenia DSS a ZpS
- na stránke obce Trenčianska Turná - www.trencianskaturna.sk
- stručnými oznamami na viditeľných miestach vo verejne dostupných priestoroch
v zariadení,
- osobnou komunikáciou s klientmi,
- elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými,
2. Krátkodobé opustenie priestorov DSS a ZpS
Klientom DSS a ZpS je umožnené opustiť DSS a ZpS do domácnosti, na víkendy alebo
sviatky. Príbuzný je povinný vypísať a podpísať „Čestné prehlásenie“, že zabezpečil všetky
potrebné opatrenia na predchádzania vírusu COVID-19 - viď príloha.
V zariadeniach domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov je dôležité naďalej
dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia, ktoré sú súčasťou tejto smernice (Príloha).
Plán uvoľňovania je záväzný pre všetkých návštevníkov, klientov a zamestnancov DSS a ZpS.
Zamestnanci sú povinní si danú smernicu prečítať a jej porozumenie vyjadriť podpisom súhlas tvorí prílohu smernice.
Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si
vedenie DSS a ZpS vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne, a to aj plošne alebo v
niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava stanovené
podmienky. DSS a ZpS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy podľa
prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa počasia, prípadne iných
nepredvídateľných faktorov.

V Trenčianskej Turnej dňa 3.6.2020

Ing. Peter Mikula
starosta obce

Prílohy :

Plán návštev v období od 04. júna 2020
Usmernenie k umožneniu návštev v Zariadení pre seniorov Dolná Súča od 04.06.2020
Denná evidencia návštev
Usmernenie k umožneniu dočasného opustenia zariadenia pre seniorov
Usmernenie k umožneniu návštev v zariadení od 1. júla 2020
Hygienicko-epidemiologické opatrenia
Čestné prehlásenie pri návrate do zariadenia

