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


s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia Číslo: OLP/4593/2020 zo dňa 03.06. 2020 ktorými
s účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých
lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v
pobytových zariadeniach sociálnych služieb
vydáva
DODATOK č. 2
k Domácemu poriadku Domova sociálnych služieb Čeláre - Kírť ´

Opatrenia uvedené v Dodatku č. 2 Domáceho poriadku upravia
 základné podmienky pre umožnenie návštev vo vonkajších a vnútorných
priestoroch zariadenia pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického
režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19
 základné podmienky pre umožnenie dočasného opustenia zariadenia pri
dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za
účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.

2. POJMY A POUŽITÉ SKRATKY
Pojmy:
Opatrenie - je jeden zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydávajú
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho základná úprava je
uvedená v článku 123 Ústavy Slovenskej republiky.
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3. POSTUP
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
9. Konkrétne podmienky, pri dodržaní rámca určeného Opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Číslo: OLP/4593/2020 zo dňa 03.06. 2020, si poskytovatelia sociálnych služieb
dočasne upravia vo vnútornom predpise, v závislosti od druhu sociálnej služby,
cieľovej skupiny klientov, ako aj priestorových, materiálno-technických a
personálnych možností konkrétneho poskytovateľa


(napr. plán návštev, dĺžka a frekvencia návštev, možný počet
návštevníkov, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a
zamestnancov, postup pri sanitácii priestorov zariadenia určených pre
návštevy)



(napr. plán vychádzok, ich dĺžka a frekvencia, zásady bezpečnosti a
ochrany zdravia klientov a zamestnancov)

Čl. XXIV
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 2 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. 2 Domáceho poriadku majú byť preukázateľne oboznámení:
- zamestnanci DSS
- prijímatelia sociálnej služby
- rodinný príslušníci/opatrovníci prijímateľov
3. Za oboznámenie s Dodatkom č. 2 Domáceho poriadku zodpovedajú
- Sociálne pracovníčky (prijímatelia, rodinní príslušníci/opatrovník)
- Vedúci úsekov (zamestnanci DSS)
4. Tento Domáci poriadok nadobúda účinnosť dňom 04.06.2020.
V Čelároch – Kirti dňa 03.06.2020

.......................................................
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
riaditeľka DSS
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10.

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
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia Číslo: OLP/4593/2020 zo dňa 03.06. 2020, ktorými s
účinnosťou od 3.júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých
lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v
pobytových zariadeniach sociálnych služieb

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
11.

ROZDEĽOVNÍK







12.

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
PRÍLOHY

1. Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť
2. Plán dočasného opustenia zariadenia
Poriadok č. 02 – Domáci poriadok DSS Čeláre - Kírť- dodatok č. 2

Strana 5 z 8

Vydanie č.: 2

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ČELÁRE - KÍRŤ

Príloha č. 1 - Dodatku č. 2 - DOMÁCEHO PORIADKU DSS Čeláre-Kirť

Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť
Na základe Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID
19 a Usmernenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR k umožneniu návštev
v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou od 3. júna 2020 sú sprístupnené návštevy
prijímateľov sociálnych služieb (prijímateľov) v zariadení za nasledovných podmienok:
A.) PRIEBEH NÁVŠTEVY
 Návšteva má byť vopred dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred
vstupom do priestorov zariadenia. Odporúčame ohlásiť návštevu minimálne 24 hod.
vopred kvôli lepšej organizácii. Pri obmedzenom počte návštevných priestorov
(5 altánkov) budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí).
Telefónny kontakt, cez ktorý sa môže návšteva nahlásiť:




Mgr. Veronika Zaušková
Mgr. Mária Víziová, Mgr. Györgyiková
Mgr. Katarína Tatárová, Ingrid Sipos Molnár

047 43 08 318
047 43 08 317
047 43 08 319

 Pri vstupe do zariadenia sa vykoná skríning - každému návštevníkovi má byť zmeraná
bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov
respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu
nebude umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov).
Pokiaľ návštevník alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala
zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako mu
nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).
Návšteva má povinnosť zapísať sa do Knihy návštev a pravdivosť poskytnutých údajov
potvrdiť čestným prehlásením.
 Osoba vstupujúca do zariadenia na vrátnici si vykoná dezinfekciu rúk a nasadí si
jednorazové rukavice.
 Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštívený prijímateľ
má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka).
 Návšteva v mesiaci jún sa uskutoční len v exteriéri zariadenia, na dvore (a to len na
vyhradených miestach, ktoré sú záhradné drevené altánky – 5 x, v prípade
nepriaznivého počasia zasklená terasa budovy Breza).
Návšteva na izbe prijímateľa je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia
v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík).
 Akceptovateľný počet návštevníkov u jedného prijímateľa sociálnej služby sú 4 osoby
(staršie ako 15 rokov).
 Z organizačných dôvodov najvhodnejšie hodiny na uskutočnenie návštev sú medzi
12:30 a 15:00 hod.
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PREVENTÍVNE OPATRENIA
 Personál má právo návštevu ukončiť, ak návšteva nedodržiava všetky uvedené pokyny.
 Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návštevy objavia
príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa.
 Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek prijímateľa, poskytovateľ je
povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí
realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.
 Naše zariadenie je povinné zabezpečiť organizáciu pohybu osôb vo vonkajších
priestoroch, tak aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min 5 metrov.
 Rovnako stále platí dodržiavanie dvojmetrového odstupu medzi osobami.
 Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v
spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.
Rizikové skupiny osôb:
 Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac
 Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy
 Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou
SPÔSOB DEZINFEKCIE A SANITÁCIE PRIESTOROV PRE NÁVŠTEVY
Po každej návšteve sú všetky dotykové plochy a priestory vhodným spôsobom vydezinfikované.
O dezinfekcii a sanitácie sa vedie dokumentácia, ktorá sa nachádza na ubytovacích pavilónoch.
1. Spôsob dezinfekcie a sanitácie:
 mechanické očistenie kontaminovaných plôch a následná dezinfekcia 1%
dezinfekčným roztokom s obsahom chloramínu sodného s dobou pôsobnosti 30
minút.
 v uzavretých priestorov použiť aj germicidné žiariče.
2. Frekvencia používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a čistiacich pomôcok:
 po každom ukončení návštevy a odchode návštevníkov.
3. Vedenie dokumentácie o vykonávaní sanitácie:
 vykonanie sanitácie a dezinfekcie službukonajúci pracovník zaznačí do Záznamu
o vykonaní dezinfekcie a sanitácie priestorov vyhradených pre návštevu.
4. Zodpovednosť za vykonanie dezinfekcie
 počas pracovných dní zodpovedá upratovačka oddelenia na ktorom prijímateľ prijal
návštevu
 v odpoludňajších hodinách a počas víkendu zodpovedá službukonajúci zamestnanec
Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si
štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy
opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý
nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev.
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Príloha č. 1 - Dodatku č. 2 - DOMÁCEHO PORIADKU DSS Čeláre-Kirť

Plán dočasného opustenia zariadenia
 V I. fáze (od 4. júna) je možné dočasne opustiť zariadenie len v sprievode zamestnanca
zariadenia, dobrovoľníka, prípadne rodinného príslušníka (sprevádzajúce osoby);
odporúča sa dobu pobytu mimo priestorov zariadenia podľa možností minimalizovať.
 V prípade ak sa vychádzka organizuje v skupine, odporúča sa veľkosť skupiny do 5
osôb. Pri spoločných, ako aj samostatných vychádzkach, sa - odporúča vyhnúť sa
uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (najmä väčšie obchody, prípadne
kultúrne zariadenia).
 Sprevádzajúce osoby ako aj klienti zariadenia majú počas celej doby dočasného
opustenia zariadenia (ak to napr. nevylučuje charakter vyšetrenia) vhodne prekryté horné
dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a odporúča sa používať aj rukavice.
 Pri návrate do zariadenia je nutné každému návštevníkovi a sprevádzajúcej osobe
zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov
respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude
sprevádzajúcej osobe umožnený vstup so zariadenia a klienta je potrebné izolovať od
ostatných klientov minimálne po dobu 48 hodín .
 Po návrate klienta a zamestnanca do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné
zabezpečiť hygienu ich rúk najlepšie s použitím dezinfekčných mydiel. Odporúča sa
používať len jednorazové papierové utierky.
 Ak sa u klienta kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustení zariadenia objavia
príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných
prijímateľov sociálnej služby a ďalší postup je potrebné konzultovať s príslušným
regionálnym ÚVZ.
 Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustenia
zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom
informuje poskytovateľa a postupuje podľa usmernenia miestne príslušného
regionálneho ÚVZ.
Aj mimo zariadenia je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred
nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva
zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:
 Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať
jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné
použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
 Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne je zahodiť do koša.
 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.
 Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
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