
3. STUPEŇ OHROZENIA 

 

Všeobecné zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ 

klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu 

 

RÚŠKO/RESPIRÁTOR 

FFP2 
KLIENTI: v priestoroch CSS v Batizovciach nenosia. 

Respirátor nosia v interiéri v prípade pobytu mimo CSS 

(návštevy zdravotníckeho zariadenia). Klienti Útulku vo 

Svite sa riadia pokynmi vedúcej Útulku.  
                                                                                                                                                            

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri, v exteriéri rúško                                                                                                             

 

Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje: 

- ak sa zamestnanec nachádza na pracovisku sám 

- kuchárky a pomocné kuchárky ak sa nachádzajú v kuchyni, ale mimo 

kuchyne musia mať respirátor 

- zamestnanec, ktorý má potvrdenie od lekára špecialistu, že zo zdravotných 

dôvodov nemôže nosiť respirátor 

 

Opatrenia pre zabránenie prenosu SARS-CoV-2 a bezpečnosť klienta                       

v sociálnych službách pobytového typu. Postup podľa prevádzkového 

poriadku so zameraním na zvýšený dozor u: 

Zamestnancov : Monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, 

testovanie: 

1. nezaočkovaní zamestnanci CSS so sídlom v Batizovciach 2 x týždenne          

(v pondelok a v piatok) 

2. kompletne zaočkovaní zamestnanci 1 x mesačne (najbližšie 22.10.2021) 

3. zamestnanci Útulku vo Svite podľa stratégie MPSVR SR, raz za 14 dní 

alebo podľa potreby 

4. netestujú sa zamestnanci po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní 

      Klientov DSS, ŠZ a Útulku: Monitorovanie príznakov akútneho infekčného 

ochorenia, testovanie u kompletne očkovaných v prípade potreby, nezaočkovaní 

raz za 14 dní  

Odporúčané očkovanie zamestnancov a klientov. 

 



Externé služby – dodávateľské, revízne, rekonštrukčné a stavbárske 

práce iba v nevyhnutných prípadoch.  

Do CSS má povolený vstup: 

- Kompletne zaočkovaná osoba 

- Testovaná osoba s Ag testom nie starším ako 2 dni alebo PCR testom nie 

starším ako 3 dni 

- Osoba po prekonaní COVID-19 za ostatných 180 dní 

-    Osoby, ktoré nespĺňajú hore uvedené kritéria, len s povolením riaditeľky  

      CSS                       

 

Návštevy klientov 

Zakázané do odvolania.        

 

Špeciálne zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta 

DSS a ŠZ vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu 

 

Kompletne zaočkovaní klienti majú povolené bez obmedzenia aktivity, ako sú: 

1. Pobyt klienta SS mimo ZSS (ak sa jedná o pobyt v ústavnom zariadení 

napr. hospitalizácia alebo lekárske vyšetrenie a ošetrenie napr. u zubára). 

Pobyt klienta v rodine sa posudzuje individuálne podľa rodinného zázemia 

konkrétneho klienta. Po návrate je umiestnený v karanténnom oddelení. 

2. Pobyt klienta SS mimo ZSS - krátky pobyt mimo ZSS jedine za účelom 

nevyhnutného vybavovania v úradnej inštitúcii. Návštevy v rodine klienta 

sa posudzujú individuálne podľa rodinného zázemia konkrétneho klienta. 

Po návrate je umiestnený v karanténnom oddelení. 

3. Služby starostlivosti o ľudské telo (kaderníčka, pedikérka) – jedine 

v priestoroch CSS. 

4. Zdravotné služby aj mimo ZSS, vrátane fyzioterapie a masáží. 

 

 

 

 



Zakázané sú:  

1. Vychádzky v obci (vychádzky sú povolené jedine v doprovode 

zamestnanca) 

2. Spoločenské aktivity 

3. Športové aktivity 

4. Duchovné služby v kaplnke CSS a v kostole v obci (povolená je 

individuálna duchovná a pastoračná služba)  

 

Organizácia prevádzky CSS Batizovce 

Organizovanie školení, seminárov, supervízie, väčších porád a pod. v CSS je 

zakázané. 

 

Stravovanie zamestnancov v jedálni: 

Podľa režimu OTP (očkovaní-testovaní-pozitívni do 180 dní) – v čase od 12.00 

do 14.00 hod. a vlastného uváženia. 


