Domov sociálnych služieb v Jabloni
Plán uvoľňovania opatrení v DSS v Jabloni v
súvislosti s ochorením Covid-19

Príloha 2

PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V DSS V JABLONI
V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19
1. a 2. FÁZA – od 8. 6. 2020
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 krátkodobé opustenie priestorov DSS počas dňa, s pohybom mimo
uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
- PSS môže dočasne opustiť priestory DSS len v sprievode zamestnanca DSS
v Jabloni individuálne alebo v skupine s max. počtom 5 PSS na dobu max. 60
minút
- PSS počas opustenia priestorov DSS musí používať počas celej doby ochranné
rúško a jednorazové rukavice
- Pri návrate do DSS bude PSS odmeraná telesná teplota a vykonaná dezinfekcia
- V prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť počas 14 dní
od dočasného opustenia zariadenia, postupuje DSS v Jabloni podľa Krízového
plánu

C

Umožnenie PSS absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí,
ktoré vyžadujú osobnú účasť PSS
- PSS môže absolvovať lekárske vyšetrenie a vybavovať úradné záležitosti
v sprievode zamestnanca DSS v Jabloni, opatrovníka PSS prípadne rodinného
príslušníka PSS.
- PSS počas opustenia priestorov DSS musí používať počas celej doby ochranné
rúško a jednorazové rukavice
- Pri návrate do DSS bude PSS odmeraná telesná teplota a vykonaná dezinfekcia
- V prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť počas 14 dní
od dočasného opustenia zariadenia, postupuje DSS v Jabloni podľa Krízového
plánu

D

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)
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E

Umožnenie vykonania revízií v DSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania
a nevykonávajú sa v izbách PSS
- Zamestnanci vykonávajúci 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)

F

Umožnenie prechodu PSS z celoročnej pobytovej formy ZSS podmienených
odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou)
- V súlade s pokynmi zriaďovateľa

3. FÁZA – od 01. 08. 2020
A Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
- Podľa pokynov zriaďovateľa alebo iného kompetentného orgánu
B

C

Umožnenie dočasného opustenia DSS do domáceho prostredia
- DSS umožni PSS dočasné opustenie zariadenia do domáceho prostredia na
vymedzený čas (od 7.00- 20.00)
- PSS môže opustiť DSS len v sprievode zamestnanca alebo rodinného príslušníka
PSS
- PSS sa zapíše do „Dennej evidencie dočasného opustenia zariadenia“
- Sprevádzajúca osoba vyplní a podpíše „Čestné prehlásenie o mieste pobytu PSS
počas dočasného opustenia zaradenia“ (príloha 11) a „Čestné vyhlásenie
o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze osôb s ktorými je PSS v styku“
(príloha 12)
- Počas pobytu v domácom prostredí je PSS povinný dodržiavať aktuálne
hygienicko-epidemiologických opatrenia: používanie rúška pri pobyte mimo
domáceho prostredia, vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou osôb,
umývanie rúk, vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky
respiračného ochorenia a pod.
- Pri návrate do DSS bude PSS odmeraná telesná teplota a vykonaná dezinfekcia
- V prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť počas 14 dní
od dočasného opustenia zariadenia, postupuje DSS v Jabloni podľa Krízového
plánu
Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane
bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu
- DSS organizuje spoločenské podujatia pre klientov za účasti cudzích osôb len vo
vonkajších priestoroch zariadenia
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- Účastníci spoločenského podujatia (cudzie osoby) sú povinní dodržiavať všetky
protiepidemiologické opatrenia podľa interných dokumentov DSS (meranie teploty
pri vstupe, dezinfekcia, rúško, čestné prehlásenie, používanie OOPP, zápis do dennej
evidencie)
- Počas spoločenského podujatia cudzie osoby dodržujú primeraný odstup od PSS,
pričom sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty
- Skupinové spoločenské aktivity pre klientov vo vnútorných priestoroch sa realizujú
bez účasti cudzích osôb
4. FÁZA
A Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych
obmedzeniach a s prípravou na možnú II. vlnu
- Podľa pokynov zriaďovateľa alebo iného kompetentného orgánu
B

Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií
- Podľa pokynov zriaďovateľa alebo iného kompetentného orgánu

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

Schválil: Mgr. Ing. Marek Sirka
riaditeľ DSS v Jabloni
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