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PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V DSS V JABLONI 

V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 

- úplné znenie platné od 10.10. 2021 

 

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

izieb PSS) 

• Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese a zvýšeného výskytu 

vírusových ochorení budú návštevy  realizované v obmedzenom režime v určenom 

čase po dohovore s kontaktnou osobou. (Príloha 3 – aktualizovaná) 

 

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 v sprievodu zamestnanca DSS v Jabloni individuálne 

alebo v skupine  

• 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, ADOS) v priestoroch 

DSS v Jabloni 

• Zamestnanci vykonávajúci externú službu v DSS v Jabloni – priamy kontakt s PSS sú 

povinní  preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 (nie staršom 

ako 24 h) a dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia podľa interných 

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

používanie OOPP). Ag test  je  možné po dohode vykonať v DSS. 

 

D Umožnenie vykonania revíznych, rekonštrukčných a stavbárskych  prác  

• Externí pracovníci vykonávajúci revízne, rekonštrukčné a stavbárske práce v DSS 

v Jabloni sú povinní preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 a 

dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia podľa interných dokumentov DSS 

(meranie teploty pri vstupe, dezinfekcia, rúško, čestné prehlásenie, používanie 

OOPP). Ag test  je  možné po dohode vykonať v DSS. 
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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  

 Dočasné opustenia DSS na dovolenku do domáceho prostredia je umožnené v súlade 

s aktuálnym COVID semaforom. 

G Organizovanie spoločných aktivít pre PSS 

• Spoločné aktivity pre PSS sú realizované prednostne 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                                                                     


