
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne
SNP 11, 908 71  Moravský Svätý Ján

Stupeň     
Regionálne 
indikátory Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania

Všeobecné zásady 
"balíčka ochrany pred 
SARS-CoV-2" ROR podľa platných opatrení ROR podľa platných opatrení

ROR, časté vetranie uzavretých 
priestorov, zvýšená dezinfekcia (najmä 

hygiena rúk, kľučiek, zdielaných 
pomôcok a pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých priestorov, 
zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, 

kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých priestorov, 
zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, 

kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých priestorov, 
zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, 

kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)

ROR, časté vetranie uzavretých priestorov, 
zvýšená dezinfekcia (najmä hygiena rúk, 

kľučiek, zdielaných pomôcok a pod.)

Opatrenia pre 
zabránenie prenosu 
SARS-CoV-2 a 
bezpečnosť PSS

Návštevy v DSS Povolené bez obmedzenia Povolené bez obmedzenia Povolené s obmedzeniami Návštevy v obmedzenom režime Návštevy v obmedzenom režime Návštevy v obmedzenom režime Návštevy v obmedzenom režime

bez obmedzení

Návštevy u všetkých klientov s 
potrebou testovania podľa NTS SARS-
CoV-2. Návštevy sa preukazujú 
negatívnym testom podľa NTS SARS-
CoV-2 pri vstupe pokiaľ nemajú 
potvrdenie o kompletnom zaočkovaní 
alebo o prekonaní COVID-19 podľa 
platných výnimiek

Návštevy u všetkých klientov s 
potrebou testovania podľa NTS 
SARS-CoV-2. Návštevy sa preukazujú 
negatívnym testom podľa NTS SARS-
CoV-2 pri vstupe pokiaľ nemajú 
potvrdenie o kompletnom 
zaočkovaní alebo o prekonaní 
COVID-19 podľa platných výnimiek

Návštevy u klientov po ukončení 
očkovania s odstupom 14 dní po 
ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a 
tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 
dní od prekonania) majú povolené 
neobmedezné návštevy podľa 
prevádzkového poriadku. Klienti, ktorí 
nie sú zaočkovaní alebo neprekonali 
COVID-19 môžu mať návštevu aj bez 
zhoršenia zdravotného stavu musia 
(alebo aspoň ich návšteva - podľa 
závažnosti stavu a rozhodnutia lekára 
alebo riaditeľa DSS) mať negatívny 
výter podľa NTS SARS-CoV-2. Návštevy 
sa preukazujú negatívnym testom 
podľa NTS SARS-CoV-2 pri vstupe 
pokiaľ nemajú potvrdenie o 
kompletnom zaočkovaní alebo o 
prekonaní COVID-19 podľa platných 
výnimiek

Návštevy u klientov po ukončení 
očkovania s odstupom 14 dní po 
ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a 
tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 
dní od prekonania) majú povolené 
neobmedezné návštevy podľa 
prevádzkového poriadku. Klienti, ktorí 
nie sú zaočkovaní alebo neprekonali 
COVID-19  a zhoršil sa im zdravotný 
stav musia (alebo aspoň ich návšteva - 
podľa závažnosti stavu a rozhodnutia 
lekára alebo riaditeľa DSS) mať 
negatívny výter podľa NTS SARS-CoV-2. 
Návštevy sa preukazujú negatívnym 
testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri 
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o 
kompletnom zaočkovaní alebo o 
prekonaní COVID-19 podľa platných 
výnimiek

Návštevy u klientov po ukončení 
očkovania s odstupom 14 dní po 
ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a 
tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 
dní od prekonania) majú povolené 
neobmedezné návštevy podľa 
prevádzkového poriadku. Klienti, ktorí 
nie sú zaočkovaní alebo neprekonali 
COVID-19  a zhoršil sa im zdravotný 
stav musia (alebo aspoň ich návšteva - 
podľa závažnosti stavu a rozhodnutia 
lekára alebo riaditeľa DSS) mať 
negatívny výter podľa NTS SARS-CoV-2. 
Návštevy sa preukazujú negatívnym 
testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri 
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o 
kompletnom zaočkovaní alebo o 
prekonaní COVID-19 podľa platných 
výnimiek

Návštevy u klientov po ukončení 
očkovania s odstupom 14 dní po 
ukončení očkovania proti SARS-CoV-2 a 
tí, čo prekonali COVID-19 (v čase 180 
dní od prekonania) majú povolené 
neobmedezné návštevy podľa 
prevádzkového poriadku. Klienti, ktorí 
nie sú zaočkovaní alebo neprekonali 
COVID-19  a zhoršil sa im zdravotný 
stav musia (alebo aspoň ich návšteva - 
podľa závažnosti stavu a rozhodnutia 
lekára alebo riaditeľa DSS) mať 
negatívny výter podľa NTS SARS-CoV-2. 
Návštevy sa preukazujú negatívnym 
testom podľa NTS SARS-CoV-2 pri 
vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o 
kompletnom zaočkovaní alebo o 
prekonaní COVID-19 podľa platných 
výnimiek

Návštevy možné aj na izbách resp. v 
interiery

Návštevy možné aj na izbách resp. v 
interéry

Preferencia návštev u chodiacich 
klientov v návštevnej miestnostia a 
za pekného počasia v exteriéry

Preferencia návštev u chodiacich 
klientov v návštevnej miestnostia a za 
pekného počasia v exteriéry

Preferencia návštev u chodiacich 
klientov v návštevnej miestnostia a za 
pekného počasia v exteriéry

Preferencia návštev u chodiacich 
klientov v návštevnej miestnostia a za 
pekného počasia v exteriéry.  

Preferencia návštev u chodiacich 
klientov v návštevnej miestnostia a za 
pekného počasia v exteriéry. 

Postupy  pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

Postup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru u:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
a) návštevy a doprovod PSS v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: príznaky akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa NTS SARS-CoV-2, čestné prehlásenie o zdravotnom stave, o tom, že osobe nie je nariadená karanténa alebo nemá dodržiavať domáciu izoláciu a o cestovateľskej anamnéze v 
prípade ak nie je zaočkovaný (14. dní od dávky uzatvárajúcej očkovanie proti SARS-CoV-2) alebo 180 dní od prekonania infekcie COVID-19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
b) PSS - odporúčané očkovanie, tam kde nie je možné (kontraindikované alebo odmietnuté) očkovanie, testovanie podľa NTS SARS-CoV-2, zdravotno-sociálne štandardné postupy v prevencii a liečbe ochorení v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdrav. pracovníkom podľa štadnardných 
ošetrovateľských a klinických postupov v soc.službých.


