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D: Dočasné opustenie DD a DSS Krupina  
 
1/ Postup pri návrate z nemocnice v čase mimoriadnej udalosti v súvislosti s 
COVID-19 
 
 
 
 

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, by klienti 
zariadení nemali absolvovať žiadne zdravotné výkony a ošetrenia mimo priestorov 
zariadenia sociálnych služieb, ktoré strpia odklad.  
Pokiaľ ide o neodkladné výkony, tieto je potrebné zabezpečiť v súčinnosti so 
zdravotníckym zariadením kde majú byť realizované, vrátanie zabezpečenia 
prevozu/sprievodu do/zo zdravotníckeho zariadenia pri dodržaní všetkých hygienických 
a bezpečnostných opatrení.  
Pokiaľ ide o výkony, ktoré znesú odklad, alebo ktoré je možné po vyhodnotení a 
konzultácií s ošetrujúcim lekárom, vykonať aj ošetrovateľským personálom v zariadení 
(napr. preväz rany), nie je potrebné navštevovať zdravotnícke zariadenie.  
Z uvedeného ak predsa len nastane situácia, že klient bude hospitalizovaný alebo 
ošetrený v zdravotníckom zariadení, je potrebné nasledovné:  
 
 
 Zamestnanci pri každom návrate klienta z nemocnice do izolačnej miestnosti alebo ak 
to nie je možné, tak na jeho izbe za prísnych opatrení: 
 

 Pri nariadenej karanténe sa v starostlivosti o klienta bude postupovať v prísnej 
izolácii tak, ako v prípade bežnej respiračnej infekcii  

  Izba sa označí nápisom KARANTÉNA vstup len povoleným osobám, v záujme 
bezpečnosti o ostatných sa izba uzamyká  

  Do izby vstupuje personál len na poskytnutie základných sebaobslužných 
úkonoch (hygiena, poskytnutie stravy, poskytnutie liečby, kontrola merania 
vitálnych funkcií) v obmedzenom počte   

  Pri vstupe do izby má zamestnanec na sebe ochranné pomôcky (min. rúško, 
rukavice a plášť), postup používania, nasadenia a odstránenia je v samostatnej 
prílohe). V prípade, že nemá na obuvi jednorazové návleky, obuv pri výstupe z 
izby očistí na dezinfekčnej rohožke 

  Klientovi pri sebaobslužných úkonoch a ošetrovaní nasaďte rúško alebo aspoň 
vreckovku, materiál je považovaný za BIOodpad, likvidácia ako pri BIO, vrece na 
uskladnenie odpadu je v kúpeľni  

  Posteľná bielizeň a bielizeň klienta sa považuje za infekčnú, zamestnanci 
práčovne preto musia byť na to upozornení a za zvýšených ochranných 
postupov preberajú samostatne túto bielizeň do starostlivosti a nakladajú s ňou, 
ako s infekčnou  
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2/ Zásady dodržiavania opatrení v prípade vychádzok z DD a DSS 
 
 Pri odchode prijímateľa sociálnych služieb zo zariadenia sociálny 
pracovník/opatrovateľka, vypíše formulár Denná evidencia absolvovaných vychádzok, 
vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb, kde vpíše meno a 
priezvisko klienta, uvedie účel vychádzky, čas odchodu a čas príchodu do zariadenia.  
 
V prípade sprievodu uvedie tiež meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby, čo 
sprevádzajúca osoba potvrdí podpisom. Ak je sprevádzajúca osoba rodinný príslušník 
alebo iná osoba, musí vypísať aj Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a 
cestovateľskú anamnézu.  
 
• V prípade vychádzky organizovanej v skupine sa odporúča veľkosť skupiny do 5 osôb.  
 
• Odporúčame, aby bola vychádzka klienta uskutočnená len v prípade priaznivého 
počasia a to v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. jedenkrát počas dňa a v trvaní 
maximálne 1 hodinu.  
 
• Počas vychádzky je klient povinný dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické 
opatrenia (používať rúško a rukavice), odporúča sa vyhnúť uzatvoreným priestorom s 
vyššou koncentráciou osôb (zákaz vstupu do hypermarketov, nákupných centier, na 
kultúrne podujatia, kde je väčší počet osôb a pod.).  
 
• Pri návrate do zariadenia si klient vydezinfikuje ruky bezkontaktnou dezinfekciou, ktorá 
je umiestnená pri vstupe do zariadenia a službukonajúci informátor mu odmeria telesnú 
teplotu bezkontaktným teplomerom.  
 
• V prípade zvýšenej teploty pri príchode klienta do zariadenia a v prípade ak sa 
kedykoľvek počas 14 dní po dočasnom opustení zariadenia objavia príznaky nákazy 
Covid-19, bude klient bezodkladne izolovaný od ostatých klientov a ďalší postup bude 
konzultovaný s príslušným RÚVZ.  
 
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Krupina zariadenie DD a DSS 
príjme nasledujúce dočasné obmedzenia:  
• frekvencia a dĺžka vychádzok bude znížená na minimum  
• vychádzky budú obmedzené len na absolvovanie nevyhnutného vyšetrenia alebo 
vybavenia nevyhnutnej úradnej záležitosti  
• vychádzka bude realizovaná v sprievode zamestnanca zariadenia  
 
O prijatých dočasných obmedzeniach budú informovaní zamestnanci, klienti a rodinní 
príslušníci klientov riadne a zrozumiteľnou formou.  
 
V prípade výskytu ochorenia Covid-19 u klienta alebo zamestnanca bude v súčinnosti s 
RÚVZ dočasné opustenie zariadenia zakázané. 
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