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PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V DSS V JABLONI 

V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 

- úplné znenie platné od 6. júla 2021 

 

 
A Umožnenie návštev u PSS v DSS vo vonkajších aj vnútorných priestoroch (vrátane 

izieb PSS) 

• návštevy budú realizované podľa Plánu návštev v DSS v Jabloni a Návštevného 

poriadku 

 

B Umožnenie PSS opustiť priestory DSS počas dňa, absolvovať lekárske vyšetrenia 

a vybavovať úradné záležitosti 

• PSS môže dočasne opustiť priestory DSS, absolvovať lekárske vyšetrenia 

a vybavovať úradné záležitosti aj bez sprievodu zamestnanca DSS v Jabloni 

individuálne alebo v skupine  

• pred opustením priestorov musí byť PSS službukonajúcim zamestnancom opätovne 

upozornený na dôsledné dodržiavanie protiepidemiologických opatrení 

• každé opustenie priestoru DSS musí byť zaevidované v tlačive „Denná evidencia 

vychádzok, lekárskych vyšetrení alebo vybavovania úradných záležitostí PSS“  

• PSS počas opustenia priestorov DSS musí dodržiavať protiepidemiologické 

opatrenia platné v danom okrese 

• Pri návrate do DSS bude PSS vykonaná dezinfekcia rúk 

• V prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť počas 14 dní 

od dočasného opustenia zariadenia, postupuje DSS v Jabloni podľa Krízového plánu 

 

C Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (kaderník) v priestoroch DSS 

v Jabloni 

• Zamestnanci vykonávajúci externú službu v DSS v Jabloni sú povinní dodržiavať 

všetky protiepidemiologické opatrenia podľa interných dokumentov DSS (meranie 

teploty pri vstupe, dezinfekcia, rúško, čestné prehlásenie,  používanie OOPP) 

 

D Umožnenie vykonania dodávateľských prác, revízií v DSS 

• Dodávatelia a externí pracovníci vykonávajúci odborné revízie v DSS v Jabloni sú 

povinní dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia podľa interných 

dokumentov DSS (meranie teploty pri vstupe, dezinfekcia, rúško, čestné 

prehlásenie,  používanie OOPP) 
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E Umožnenie prijímania všetkých  žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby  

• Podľa pokynov zriaďovateľa alebo iného kompetentného orgánu 

F Umožnenie opustenia DSS na dovolenku do domáceho prostredia  

• PSS môže opustiť DSS na dovolenku do domáceho prostredia na neobmedzene dlhý 

čas; dovolenka bude schválená po zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie 

v okrese, do ktorého PSS odchádza 

• pred odchodom musia byť PSS aj príbuzní, ktorí PSS preberajú, poučení 

o dodržiavaní platných protiepidemiologických opatrení v danom okrese; o poučení 

podpíšu „Vyhlásenie o prevzatí“; pri schvaľovaní dovolenky poučenie vykoná 

sociálny pracovník 

• po návrate z dovolenky do DSS bude PSS vykonaný aktívny skríning a bude 

otestovaný antigénovým testom na ochorenie Covid-19, test bude opakovaný po 

štyroch dňoch; v prípade pozitívneho testu PSS ide do izolácie  

 

G Organizovanie spoločných aktivít pre PSS 

• Spoločné aktivity pre PSS sú realizované prioritne v exteriéri DSS v Jabloni 

 

 

Tento materiál bude aktualizovaný v súlade s pokynmi a usmerneniami kompetentných inštitúcií. 

 

 

 

 

 

 

 

       Schválil: Mgr. Ing. Marek Sirka 

           riaditeľ DSS v Jabloni                                                                     


