Domov sociálnych služieb pre dospelých, 90871 Moravský Sv.ätý Ján

Uvoľňovanie opatrení v podmienkach DSS Moravský Svätý Ján
v súvislosti s ochorením COVID – 19

Uvoľňovanie opatrení v DSS je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3.6.2020. Začiatok
každej nasledujúcej fázy resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť
od aktuálnej epidemiologickej situácie.
Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrení je dobrovoľný t.j je na rozhodnutí vedenia
DSS kedy sa začne/najneskôr však do ukončenia 4.fázy – do 31.8.2020 / na základe dopytu po
službe zo strany klientov, možnosti a schopnosti prijímateľov dodržiavať hygienickoepidemiologické opatrenia a priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.
Na základe Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením
COVID-19 vypracovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR budú jednotlivé
fázy uvoľňovania oporení v podmienkach DSS prebiehať nasledovne :
1.FÁZA – od 3.6 2020
-Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia
-Umožnenie vykonania revízií, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách
klientov.
-Ostatné opatrenia z tejto fázy sa presúvajú do 4.fázy s účinnosťou od 1.7 2020
2.FÁZA – od 8.6.2020
-Opatrenia z tejto fázy sa presúvajú do 4.fázy s účinnosťou od 1.7.2020
3.FÁZA – od 15.6.2020
-Povolenie organizovania spoločenských aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb
a športových aktivít bez fyzického kontaktu
4.FÁZA – od 1.7.2020
-Umožnenie návštev klientov vo vonkajších aj vnútorných priestoroch DSS , mimo izieb klientov
-Umožnenie klientom kátkodobé opustenie priestorov DSS počas dňa, s pohybom mimo
uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb v sprievode určeného zamestnanca
-Povolenie externých služieb starostlivosti o telo – pedikérka, holička v priestoroch DSS
-Umožnenie opustenia DSS do domácnosti, na víkend alebo sviatky
-Umožnenie prijímania žiadatateľov o poskytnutie sociálnej služby

-Otvorenie všetkých druhov a foriem sociálnych služieb
-Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach
a s prípravou na možnú II.vlnu
-Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií

Moravský Svätý Ján, 4.6.2020

Mgr. Lucia Lopatníková
riaditeľka DSS

