
Vážení prijímatelia sociálnej služby, 

Situácia v okrese Nitra v súvislosti s ochorením Covid 19 je mimoriadne kritická. Prevádzka nášho 
zariadenia bola z Rozhodnutia RUVZ prerušená od 14.12. do 23.12.2020. V tomto období prebehlo 
(alebo ešte prebieha) ochorenie u piatich zamestnancov z deviatich a podľa súčasných nám známych 
informácií v štyroch rodinách klientov. 

Od 01.01.2021 do 24.01.2021 ( počas prísnych protiepidemických opatrení vyhlásených štátom ), sa 
prevádzka poskytovania sociálnych služieb bude riadiť sprísnenými zdravotno-bezpečnostnými 
opatreniami podľa Krízového plánu zariadenia, čo v praxi znamená zníženie počtu klientov v jednom 
momente v zariadení, aby sa dala realizovať individuálna práca s klientom, bez ich vzájomných 
kontaktov. Vychádzame z našej praxe – klienti nenosia ochranné rúška, bezpríznakový pozitívny klient 
by mohol rozniesť infekciu na iných. 

Aby sme pripravili plán pobytu  klientov v zariadení, potrebujeme nevyhnutne od Vás nasledovné 
informácie : 

1. Či chcete poberať sociálnu službu hneď, alebo z obáv o zdravie dieťaťa chcete radšej zostať 
prechodne nejaký čas doma 

2. Ak chcete radšej zostať nejaký čas doma, dajte nám prosíme túto informáciu písomne 
formou vyhlásenia do mailu 

3. Ak chcete poberať sociálnu službu hneď, potrebujeme poznať vašu potrebu konkrétne – dni 
a rozsah hodín, či s obedom alebo bez obeda, ak chcete byť kratšie 

4. Pri začiatku poskytovania služby sa klient musí preukázať potvrdením lekára o prekonaní 
ochorenia Covid 19, alebo negatívnym testom nie starším ako 3 dni, alebo sa musia  jeho 
rodičia preukázať negatívnym testom nie starším ako 3 dni 

5. Platí zákaz vstupu s akýmkoľvek respiračným ochorením, vrátane slabej nádchy 
(zachuchmania), ak sa vyskytne počas pobytu, rodič bude vyzvaný k prevzatiu dieťaťa domov 

Uvedené informácie nám zasielajte na adresu socia @socianitra.sk Prosíme o reakcie obratom, aby 
sme mohli čo najskôr naplánovať poskytovanie služby. 

Informácie o začatí / respektíve nezačatí vyučovania zo strany SŠI Červeňova od 11.01.2021 zatiaľ nie 
sú potvrdené. 

Ďakujeme vopred, 03.01.2021 


