ZMENY V SEMAFORE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID – 19 PRE ZPS, DSS, ŠZ
PLATNÉ OD: 01. 11. 2021
Prijímanie v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR a vnútornými
predpismi zariadenia.
Pri nástupe klient predloží :
- buď potvrdenie o kompletnom
očkovaní na Covid -19
- alebo potvrdenie o prekonaní
ochorenia Covid-19, nie dlhšie ako
180 dní
- alebo negatívny výsledok PCR testu,
nie starší ako 72 hod.
Prijímanie nových
klientov do zriadenia

Prijímanie v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR a vnútornými
predpismi zariadenia.
Pri nástupe klient predloží :
- buď potvrdenie o kompletnom
očkovaní na Covid -19
- alebo potvrdenie o prekonaní
ochorenia Covid-19 nie dlhšie ako
180 dní

Prijímanie nových klientov sa
nevykonáva.
V situácii, ktorá neznesie odklad,
sa po individuálnom prehodnotení
situácie klienta, príjem realizuje
v súlade s platnými opatreniami
ÚVZ SR.

Klient sa pri príjme preukáže
- a každý klient sa preukáže negatívnym výsledkom PCR
negatívnym výsledkom PCR testu, nie starším ako 72 hod.
testu, nie starším ako 72 hod.
Klient je prijatý na svoju izbu.
Na tejto izbe platí ďalších 7 dní
zvýšený hygienický režim, personál
sleduje klientov zdravotný stav.
Klient sa stravuje na izbe
a minimalizuje
sa
kontakt
s ostatnými klientmi.
Na 7 deň je klient otestovaný
antigénovým
testom.
Po
negatívnom výsledku prechádza do
štandardného režimu v zariadení.
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ZÁKLAD:
povolené, bez obmedzenia
Pri návrate z domáceho prostredia
(nad 5 kalendárnych dní) klient
vypisuje „Čestné vyhlásenie“ PSS
o zdravotnom stave klienta aj osôb
s ktorými bol v styku.
Pobyt klienta mimo ZSS
(ak sa jedná o pobyt v
ústavnom zariadení napr.
hospitalizácia,
kúpele,
prirodzené
prostredie
alebo v prípade, ak
absolvoval inú aktivitu, pri
ktorej nebolo dodržané
nosenie rúška/ respirátora
okrem
lekárskeho
vyšetrenia a ošetrenia
napr. u zubára)

OTP:

OTP:

povolené

Povolené

Pri návrate z domáceho prostredia
(nad 5 kalendárnych dní) klient
vypisuje „Čestné vyhlásenie“ PSS
o zdravotnom stave klienta aj osôb,
s ktorými bol v styku.

Pri návrate z domáceho prostredia
(nad 5 kalendárnych dní) klient
vypisuje „Čestné vyhlásenie“ PSS
o zdravotnom stave klienta aj
osôb s ktorými bol v styku.

Klient je pri návrate do zariadenia
preventívne pretestovaný Ag testom
v zariadení, následne prichádza na
svoju izbu. Ag test je zopakovaný
pri plošnom testovaní v zariadení 1x
týždenne.

Klient je pri návrate do zariadenia
preventívne pretestovaný Ag
testom v zariadení, alebo sa
preukáže negatívnym PCR testom
nie starším ako 72 hodín pred
príchodom do zariadenia.

Pri návrate z hospitalizácie, je každý
klient preventívne pretestovaný Ag
testom, ktorý je opakovaný pri
plošnom testovaní v zariadení 1x
týždenne. Klient je na svojej izbe.
Izba je označená ako izba so
zvýšeným hygienickým režimom.

Prichádza na svoju izbu, kde
absolvuje 5 dňovú izoláciu. Izba,
je označená ako izba so zvýšeným
hygienickým režimom. Personál
pravidelne sleduje jeho klinický
stav
(príznaky
infekčného
ochorenia) - podľa štandardného
postupu a podľa postupu platných
opatrení a štandardného postupu
pre zabránenie prenosu SARSCoV-2 v sociálnych službách.

OTP:
povolené, bez obmedzenia
Pri návrate z domáceho prostredia
(nad 5 kalendárnych dní) klient
vypisuje „Čestné vyhlásenie“ PSS
o zdravotnom stave klienta aj osôb
s ktorými bol v styku.

Na siedmy deň je klient
pretestovaný Ag testom. Po
negatívnom výsledku prechádza
klient do štandardného režimu.
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Testovanie klientov a zamestnancov
prebieha raz za 14 dní, alebo
v prípade objavenia sa príznakov
ochorenia (Usmernenie MPSVR SR)
v ZSS.

Testovanie

Návrat zamestnancov po
dovolenke
( v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR)

Výnimku z testovania majú
kompletne očkovaní
zamestnanci, klienti a tí čo prekonali
ochorenie Covid -19 nie viac ako
180 dní, tí sa testujú len v prípade
objavenia sa príznakov ochorenia.

Zamestnanci sa vracajú bez
obmedzenia. V prípade vycestovania
do zahraničia, je zamestnanec
povinný túto skutočnosť
zamestnávateľovi bezodkladne
ohlásiť.
Pri neprítomnosti v práci 7 dní a viac
zamestnanec pri nástupe do práce
predloží vypísané Čestné
prehlásenie o bezinfekčnosti.

Testovanie klientov
a zamestnancov sa vykonáva podľa
aktuálnej epidemiologickej situácie
resp. u osôb pri objavení sa
príznakov ochorenia v zariadení
minimálne 1x za týždeň. U klientov
a zamestnancov kompletne
očkovaných proti Covid -19 je
testovanie dobrovoľné.

Testovanie
klientov
a zamestnancov sa vykonáva
podľa aktuálnej epidemiologickej
situácie resp. u osôb pri objavení
sa
príznakov
ochorenia
v zariadení minimálne 1x za 1
týždeň.

Testovanie
klientov
a zamestnancov sa vykonáva
Každý zamestnanec pri návrate podľa usmernenia RÚVZ.
z COV, PN, OČR trvajúcej viac ako
5 dní bez prerušenia, absolvuje Ag
test vo vestibule zariadenia, až
následne prichádza na svoje
pracovisko.
Testovanie klientov
a zamestnancov sa vykonáva podľa
usmernenia RÚVZ.
Zamestnanci sa vracajú bez
obmedzenia.
V prípade vycestovania do
zahraničia, je zamestnanec povinný
túto skutočnosť zamestnávateľovi
bezodkladne ohlásiť.
Pri neprítomnosti v práci 5 dní
a viac zamestnanec pri nástupe do
práce predloží vypísané Čestné
prehlásenie o bezinfekčnosti.
Zamestnanec je povinný po
neprítomnosti v práci 5 dní a viac
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Zamestnanci sa vracajú bez
obmedzenia.
V prípade vycestovania do
zahraničia, je zamestnanec
povinný túto skutočnosť
zamestnávateľovi bezodkladne
ohlásiť.
Pri neprítomnosti v práci 5 dní
a viac, zamestnanec pri nástupe
predloží vypísané Čestné
prehlásenie o bezinfekčnosti.

absolvovať Ag test v zariadení.
Zamestnanci po kompletnom
očkovaní proti Covid -19 sa
podrobujú testovaniu dobrovoľne,
najmä s ohľadom na cieľovú
skupinu zariadenia

ZÁKLAD:
povolené, bez obmedzenia
ZSS pracuje v režime „Základ“, ale
v prípade zhoršenej epidemiologickej
situácie v okrese L. Mikuláš (okres
v oranžovej farbe – Ostražitosť)
prechádza do režimu „OTP“ .
Pracovné návštevy

OTP:
povolené, bez obmedzenia

Dodávateľské, revízne,
rekonštrukčné a
stavbárske práce

Návštevy sú povinné pri vstupe do
zariadenia preukázať sa:
- buď potvrdením o kompletnom
očkovaní na Covid -19
- alebo potvrdením o prekonaní
ochorenia Covid-19 nie dlhšie ako
180 dní
- alebo negatívnym výsledkom PCR
testu, nie starším ako 72 hod.
- alebo negatívnym výsledkom
Antigénového testu, , nie starším ako
48 hod.

Všetci zamestnanci sú povinní po
neprítomnosti v práci 5 dní a viac
absolvovať Ag test v zariadení.
Zamestnanci po kompletnom
očkovaní proti Covid -19 sa
podrobujú testovaniu dobrovoľne,
najmä s ohľadom na cieľovú
skupinu zariadenia
OTP:
Na izbách aj v iných priestoroch
povolené, podľa vyhodnotenia ZSS iba nevyhnutné v súlade s
poskytovateľa sociálnej služby v platnými opatreniami v ZSS.
súlade s platnými opatreniami
v ZSS.
Každej návšteve (aj osobe
Návštevy sú povinné pri vstupe do kompletne zaočkovanej proti
zariadenia preukázať sa:
Covid -19), ktorá sa pohybuje
- buď potvrdením o kompletnom v zariadení
a prichádza
do
očkovaní na Covid -19
kontaktu s klientmi zariadenia, je
- alebo potvrdením o prekonaní preventívne
a s výslovným
ochorenia Covid-19 nie dlhšie ako súhlasom návštevy, vykonaný Ag
180 dní
test v zariadení.
- alebo negatívnym výsledkom PCR
testu, nie starším ako 72 hod.
ZSS vedie evidenciu pracovných
- alebo negatívnym výsledkom návštev po dobu 30 dní.
Antigénového testu, , nie starším
ako 48 hod.
Každej
návšteve
(aj
osobe
kompletne zaočkovanej proti Covid
-19), ktorá sa pohybuje v zariadení
a prichádza do kontaktu s klientmi
zariadenia,
je
preventívne
a s výslovným súhlasom návštevy,
vykonaný Ag test v zariadení.
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