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1. ÚČEL
Domov sociálnych služieb Čeláre – Kírť č. 189, 991 22 v súlade
-

-

s UZNESENÍM VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 27. marca 2020 k
návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti
na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia
pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb,
špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu
uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a
s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia zo dňa 24.03.2020
vydáva
DODATOK č. 1
k Domácemu poriadku Domova sociálnych služieb Čeláre - Kírť ´

Cieľom opatreniam uvedených v Dodatku č. 1 Domáceho poriadku je zabránenie vzniku
epidémie COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Domove sociálnych
služieb Čeláre-Kirť.

2. POJMY A POUŽITÉ SKRATKY
Pojmy:
KORONAVÍRUS - Nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae
spôsobuje akútnu infekciu dýchacích ciest. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom,
dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže končiť úmrtím.
Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri
vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID- 19
u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký
priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo
najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. V prípade denných stacionárov a
ostatných ambulantne poskytovaných sociálnych službách ide o zariadenia, kde sa
vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac
ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u
ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký
priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti. V prípade zariadení starostlivosti o
deti o do troch rokov veku dieťaťa ide o systémové doplnenie už existujúcich
opatrení, napríklad uzavretia predškolských zariadení.
Existuje vysoké riziko, že prevádzkou uvedených zariadení, v ktorých dochádza k
zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu
šíreniu tohto ochorenia. Uvedené opatrenie je jedným z efektívnejších opatrení
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3. POSTUP
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
8.

„V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo
núdzového
stavu,
je
prijímateľ
povinný
dodržiavať
osobitné
nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho
zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého
nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný
zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby
určené, napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či
budovy, apod. Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby
prijímateľ zariadenie opustil(napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení,
alebo ak ide o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby (napr. návrat
prijímateľa do domáceho prostredia)“.
Čl. XXIV
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 Domáceho poriadku je k dispozícii
- v kancelárii riaditeľky, vedúcej sociálno - zdravotného úseku,
- v kancelárii sociálnych pracovníčok
- a na nástenkách v jednotlivých ubytovacích pavilónov DSS.
- na webovej stránke zariadenia: www.dsscelarekirt.sk.
2. S Dodatkom č. 1 Domáceho poriadku majú byť preukázateľne oboznámení:
- zamestnanci DSS
- prijímatelia sociálnej služby
- rodinný príslušníci/opatrovník prijímateľov
3. Za oboznámenie s Dodatkom č. 1 Domáceho poriadku zodpovedajú
- Sociálne pracovníčky (prijímatelia, rodinní príslušníci/opatrovník)
- Vedúci úsekov (zamestnanci DSS)
4. Tento Domáci poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2020.

V Čelároch – Kirti dňa 01.04.2020

.......................................................
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
riaditeľka DSS
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4. ODKAZY A POZNÁMKY
Súvisiace normy a predpisy




UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 27. marca 2020 k
návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti
na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia
pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb,
špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu
uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia zo dňa 24.03.2020

Interné dokumenty



Interná smernica S 21 – Všeobecné postupy a pravidlá pre postup pri používaní
prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia
Interná smernica č. 46 - Postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania ľudských
práv a slobôd v DSS Čeláre-Kirť

Poznámky
5. ROZDEĽOVNÍK







1 x manažér kvality,
1 x riaditeľ
1 x sociálne pracovníčky
1 x v každom ubytovacom pavilóne
1 x vrátnica
1 x v elektronickej podobe na každú emailovú adresu

6. PRÍLOHY
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