Manažment príjmu klienta do zariadení sociálnych služieb a v zariadení
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID 19














Príjmy nových klientov do zariadení sociálnych služieb a sociálnej kurately (ďalej len
„zariadení“) odporúčame realizovať pri dodržaní nasledovných opatrení:
Zariadenie neprijíma osoby, ktoré majú suspektný alebo potvrdený SARS-CoV-2 a sú
v domácej liečbe, alebo bola týmto osobám a členom ich domácnosti príslušným VLD
nariadená PN z dôvodu karantény pre COVID-19 (t.j. osoby/ členovia jednej domácnosti sú v
izolácii po dobu 14 dní z dôvodu výskytu (susp. alebo potvrdeného) ochorenia novým
koronavírusom 2019 (COVID-19 );
Odporúčame všetkým žiadateľom ak to je možné, aby 14 dní pred plánovaným prijatím
klienta z jeho domáceho prostredia oboznámili všeobecného lekára klienta, že začínajú s jeho
izoláciou v domácnosti z dôvodu plánovaného umiestnenia do pobytového zariadenia
sociálnych služieb. Po uplynutí 14 dní rodina podpíše čestné prehlásenie (príloha č. 1);
Podmienkou prijatia do zariadenia je potvrdenie klienta alebo jeho rodinných príslušníkov
o bezinfekčnosti prostredia, v ktorom žije. Toto potvrdenie je čestným prehlásením klienta
alebo jeho rodinného príslušníka, že mu nebola nariadená PN z dôvodu karantény, ktorá by
pretrvávala v čase umiestnenia do pobytového zariadenia sociálnych služieb;
Do zariadenia nie sú prijímané osoby s prejavmi akútneho infekčného respiračného ochorenia
(horúčka, dýchavica, kašeľ - okrem jasného dokumentovaného chronického pľúcneho
ochorenia napr. astmy a pod.);
Zariadenie podľa možností manažuje proces príjmu bez nevyhnutnej prítomnosti príbuzného
(tzv. režimové opatrenia). Ak je prítomnosť príbuzného nevyhnutná, prítomný môže byť iba
zdravý príbuzný bez pozitívnej epidemiologickej anamnézy, bez známok respiračného infektu
a nebola mu nariadená VLD PN z dôvodu karantény (tzv. „karanténna PN“). Počas pobytu
v zariadení celý čas používa rúšku a vydezinfikuje si ruky alebo umyje si ruky mydlom min.
po dobu 20 sekúnd pri vstupe do zariadenia.
Zariadenie zváži expektáciu/izoláciu novoprijatého klienta, po dobu 14 dní pri striktnom
dodržiavaní hygienicko - epidemiologického režimu.
V prípade ak klient žije sám, je vy vysokom stupni odkázanosti a potrebe akútneho
umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb pobytového typu, takýto klient je prijímaný
bezodkladne bez predchádzajúcej 14 dňovej domácej izolácie do pobytového zariadenia
sociálnych služieb samosprávou nato určeného (tzv. COVIDové zariadenie), ktoré poskytuje
pre príslušnú oblasť izolačné jednoposteľové kapacity so samostatnou kúpeľňou
a personálom, ktorí používa bariérové a režimové opatrenia pri poskytovaní všetkých služieb,
ktoré sú potrebné klientovi poskytnúť podľa odporúčania hlavného hygienika SR alebo
konkrétne opatrenia miestne príslušného regionálneho hygienika (napr. použitie rúška,
ochranného štítu na tvár, dvoch rukavíc, sterilného plášťa pri kŕmení a denných aktivitách s
pozitívnym alebo podozrivým z možnej pozitivity tzv. suspektného klienta).

Poznámka:
Ak nie je klient s pozitívnym ochorením COVID-19 resp. v karanténe (nariadenej domácej izolácii
kontaktov) s iným chorým na COVID-19 (nie dobrovoľnej izolácii pred umiestnením do zariadenia
sociálnych služieb), nie je indikované vyšetrenie molekulárnou alebo inou metodikou pre vylúčenie
prítomnosti koronavírusu. Dôvodom je vedecký fakt, že klient nemusí mať napr. v prvé dni záchyt

vírusu v nosohltane, ale toto je možné v priebehu celej doby tzv. maximálnej 14-dňovej inkubačnej
doby, kedy je možné sa môže vyvinúť ochorenie COVID-19. Preto je nesprávne robiť vyšetrenia
osobám bez klinických príznakov, čo môže vyvolávať falošný pocit, že daný klient nemôže mať v sebe
koronavírus. Až po dobe 14 dní od začiatku izolácie v prípade výslovného podozrenia lekárom VLD/
VLDD je možné brať pacienta za neinfekčného. Z tohto dôvodu odporúčame „predpríjmovú
dobrovoľnú domácu izoláciu klienta“ v prirodzenom prostredí ak to je možné alebo „príjmovú izoláciu
klienta s podozrením na COIVD-19“ na základe indikácie VLD/ VLDD. Vyšetrenia na prítomnosť
koronavírusu pred vstupom do ZSS preto MZ SR ani ÚVZ SR neodporúča a nebude realizované, ak tak
iba na indikáciu príslušného VLD/ VLDD ev. v mimoriadnych prípadoch miestne príslušného
regionálneho hygienika.

