
 

LÚČ – DSS Šemša, č. 139, 044 21 Šemša 

 

 

p o k y n y 

k príprave zariadenia  na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 na základe 

odporúčania odboru sociálnych služieb a odboru krízového manažmentu a 

bezpečnosti MPSVaR SR zo dňa 03.07.2020 

 

 Toto usmernenie upravuje pre poskytovateľov sociálnych služieb osobitné 

odporúčania nad rámec podmienok zabezpečenia bežného chodu zariadení, k ich 

príprave na druhú vlnu pandémie, ako aj pre prípad výskytu ochorenia Covid-19 v 

zariadení pri dôslednom dodržiavaní hygienickoepidemiologického režimu a opatrení v 

súlade s aktuálnym usmernením ÚVZ č. OE/3449/99812/2020.   

 

OBLASTI POTREBNÉ RIEŠIŤ PRED VZNIKOM DRUHEJ VLNY PANDÉMIE: 

A. Analýza vlastných opatrení z I. vlny a zreálnenie Krízových plánov riešenia 

situácie v súvislosti s nebezpečenstvom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v 

zariadení sociálnych služieb – príprava na II. vlnu pandémie 

 

 Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s nebezpečenstvom 

šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom /COVID  - 19/, boli 29.06.2020 v zariadení 

LÚČ – DSS Šemša prehodnotené  prijaté opatrenia a priebežne sa aktualizujú. 

 Zariadenie sa riadi pokynmi pre zabezpečenie ochrany klientov a personálu 

zariadení sociálnych služieb zo dňa 02.07.2020 spracovanými na základe RÚVZ SR zo 

dňa 16.06.2020 a usmernením KSK zo dňa 25.06.2020 

 

B. Vytvorenie 14 dňovej rezervy osobných ochranných pracovných pomôcok 

(OOPP) a osobných ochranných pomôcok (OOP) na základe odporúčaných noriem 

 

 Zariadenie má vypracovaný normatív OOPP ako preventívnu ochranu 

zamestnancov pred COVID-19  a na ochranu  v prípade výskytu COVID-19 v zariadení a 

to na mesiac na každého zamestnanca.   

 Rezrva osobných ochrannných pracovných pomôcok je zabezpečená  minimálne 

na 14 dní, ktorá bude použitá iba v prípade ak sa v zariadení vyskytne tzv. mimoriadna 

udalosť alebo napríklad suspektný klient. 



 

C. Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb 

 

 Zariadenie LÚČ – DSS Šemša má spracované pokyny pre umožnenie návštev vo 

vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia LÚČ – DSS Šemša zo dňa 23.06.2020  za účelom 

zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, v súlade s bodom 1 písm. f) opatrenia ÚVZ č. 

OLP/2775/2020 a na základe záverov zo  zasadnutia krízového štábu KSK . 

  V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese zariadenie  pristúpi k 

prijímaniu dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním, ako napr. 

- neumožnenie vykonanie návštevy osobe, s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným 

výskytom ochorenia Covid – 19, 

- v prípade výskytu ochorenia Covid-19 u klienta, zamestnanca alebo u návštevníka (do 

14- dní od vykonanej návštevy) bude v súčinnosti s RÚVZ prijatý okamžitý zákaz návštev 

v zariadení. 

 

D. Dočasné opustenie zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou 

 

 Zariadenie LÚČ – DSS Šemša naďalej postupuje v zmysle usmernenia k 

dočasnému opusteniu zariadenia klientom v sprievode zamestnanca (z dôvodu 

návštevy zdravotníckeho zariadenia, vybavenia úradných záležitostí) zo dňa 

01.07.2020. 

 V prípade výskytu ochorenia Covid-19 u klienta alebo zamestnanca sa pristúpi v 

súčinnosti s RÚVZ k okamžitému zákazu dočasného opustenia zariadenia 

 

E. Organizácia spoločenských aktivít 

 

 V zariadení LÚČ – DSS Šemša sa budú organizovať spoločenské podujatia pre 

klientov bez účasti cudzích osôb, s vytvorením podmienok pre odstup. 

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese pristúpime k dočasnému 

zrušeniu organizácie spoločenských podujatí pre klientov. 

 

 

 

 

 



F. Prijímanie nových klientov/návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti/ 

 

 Prijímanie nových klientov  a návrat klientov z hospitalizácie do zariadenia sa 

realizuje v zmysle usmernenia KSK zo dňa 25.06.2020, ktoré sú spracované v 

pokynoch pre zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb zo 

dňa 02.07.2020. 

 

G. Zmena v uvoľňovaní opatrení a hlásenie o mimoriadnej udalosti 

 

 V prípade ak sa zariadenie ocitne v zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese v 

ktorom poskytujeme  sociálnu službu budú prijaté nové opatrenia a zmeny budú 

nahlásené na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to na odbor krízového 

manažmentu a bezpečnosti (OKMB). 

 V prípade, ak sa v LÚČ – DSS Šemša potvrdí prítomnosť ochorenia na COVID-19 u 

zamestnanca alebo klienta, zariadenie neodkladne vypíše a odošle na Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a to na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB) 

hlásenie o mimoriadnej udalosti a  bude denne odosielať pravidelnú  informáciu o situácii. 

 

Spracovala: Mgr. Monika Hužvárová 

 

V Šemši, 10.07.2020     

        Schválil: RNDr. Tibor K l e m a 

         riaditeľ LÚČ – DSS Šemša 

 


