
Dodatok č.7 ku Smernici Covid/2020 - aktualizácia ku 16.09.2021 

MPSVR vydalo 16.08.2021 dokument Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti  

klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, a dňa 13.09.2021 ho 

aktualizovalo. Na základe tohto pre nás záväzného dokumentu upravujeme prevádzku v 

zariadení sociálnych služieb SOCIA podľa regionálneho Covid semaforu v súlade s našimi 

reálnymi prevádzkovými podmienkami nasledovne : 

1. V žiadnej farbe regionálneho covid automatu sa sociálna služba neprerušuje paušálne 

iba na základe farby automatu. 

2. TESTOVANIE V ZARIADENÍ – dospelé osoby 

Testovanie sa nariaďuje neočkovaným zamestnancom a neočkovaným prijímateľom 

starším ako 18 rokov podľa fázy okresného semaforu nasledovne : 

Zelená  zamestnanci 1 x za dva týždne 

prijímatelia bez testovania 

Oranžová zamestnanci 1 x za týždeň 

prijímatelia 1 x za dva týždne (každý druhý pondelok 8:00) 

Červená zamestnanci pondelok a streda 

prijímatelia 1x za týždeň (v pondelok o 8:00) 

Bordová zamestnanci pondelok, streda, piatok 

prijímatelia pondelok, streda, piatok  

Čierna   zamestnanci denne 

prijímatelia denne 

Testovanie prebieha v zariadení o 8,00 v daný deň. Ak sa povinná osoba nedostaví, musí 

priniesť pri príchode do zariadenia test nie starší ako zodpovedá danej frekvencii na ten 

týždeň, ktorý si vykoná samostatne na MOM. Pokiaľ s pravidelným testovaním povinná 

osoba (zákonný zástupca) nesúhlasí nemôže navštevovať zariadenie. 



3. Prijímatelia vo veku školskej dochádzky sú testovaní samotestami doma svojimi rodičmi 

v prípade, že rodič má pochybnosť o jeho zdravotnom stave. Ďalej je rodič povinný 

postupovať podľa nariadení MŠ SR v otázke zdravotného stavu vo vzťahu ku Covid 19. 

4. V prípade, že počas pobytu v zariadení sa  vyskytnú akékoľvek príznaky respiračného 

ochorenia ktorejkoľvek osobe, (aj očkovanej, aj školopovinnej), zdravotná sestra v zariadení 

vykoná ihneď antigénové testovanie a na základe výsledku testu bude určený ďalší postup. 

Uvedené platí od oranžovej farby Covid semaforu. 

 

5. RÚŠKO  A RESPIRÁTOR FFP2 

Zamestnanci a sprievod prijímateľov: 

- zelená a oranžová v interiéri – rúško 

- červená, bordová - v interiéri respirátor, v exteriéri rúško pri úzkom 

kontakte 

- čierna v interiéri respirátor, v exteriéri rúško v každom prípade 

Prijímatelia: 

- výnimka z nosenia rúška / respirátoru 

6. Monitorovanie príznakov  

Povinnosť merania teploty každej osoby vstupujúcej do zariadenia - každé ráno v domácich 

podmienkach. 

V zariadení sa bude merať teplota iba v prípade podozrenia počas pobytu prijímateľa. 

Prijímateľ/zákonný zástupca, zamestnanec podpisuje čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

vždy po neprítomnosti dlhšej ako 3 dni. 
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