
 

 

 

   LÚČ- Domov sociálnych služieb, Šemša 139, 044 21 Šemša 

 
                                          

p o k y n y 

pre  zabezpečenie  ochrany  klientov a personálu  v LÚČ DSS Šemša 

 

   Na základe  postupného zlepšovania epidemiologickej situácie na Slovensku 

a  aktuálneho usmernenia MPSVaR SR,  krízový štáb LÚČ DSS Šemša pre všetkých 

zamestnancov a klientov prijal nasledovné opatrenia. 

 

 A. Základné protiepidemiologické postupy: 
 

- aktívny skríning všetkých klientov  je  vykonávaný naďalej 2x denne (meranie teploty, 

dýchanie, kašľanie, ....), 

B. Priebežné testovanie klientov a zamestnancov: 

- zamestnanci, ktorí očkovanie proti ochoreniu COVID19 neabsolvovali sú testovaní 

pravidelen raz za 14 dní alebo podľa potreby podľa semaforu. 

- ak sa zamestnanec nezúčastní testovania  v zariadení, je nutné preukázať potvrdenie o 

testovaní svojmu vedúcemu, 

- testovanie sa nevykonáva ak zamestnanec: 

a./ prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 

b./ preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 

3 mesiace, 

c./ bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania 

uplynulo, aspoň 14 dní.   

- klienti, ktorí očkovanie proti ochoreniu COVID19 neabsolvovali sú testovaní 

pravidelen raz za 14 dní alebo podľa potreby podľa semaforu. 

- klienti, ktorí sú zaočkovaní budú preventívne testovaný raz za 4 týždne alebo podľa potreby, 
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C. Prepustenie a izolácia klienta  z hospitalizácie a domáceho prostredia  do DSS: 

 

Pred prepustením každého pacienta zo zdravotníckeho zariadenia a návrate z domáceho 

prostredia do DSS sa za súčasnej epidemiologickej situácie vykonáva RT-PCR test alebo 

Antigénový test. 

 

a./ ak klient bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od 

tohto očkovania uplynulo, aspoň 14 dní postačuje Antigénový test, ktorý nesmie byť 

starší ako 48 hodín, 

 b./ v prípade ak klient nebol očkovaný sa vykonáva u neho RT-PCR test nie starší ako 

72 hodín.   

c./ ak sa zariadenie nachádza v zelenom, žltom a oranžovom okrese  sa izolácia klienta 

po návrate z hospitalizácie alebo z domáceho prostredia nevyžaduje ak bol zaočkovaný 

proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo, aspoň 

14 dní, 

d./ umiestnenie do izolácie po hospitalizácii a návrate z domáceho prostredia je povinné pre 

všetkých klientov, ktorí neboli zaočkovaní po dobu 7 dní. 

e./ ak sa zariadenie nachádza v ružovom, bordovom a čiernom okrese je izolácia nutná 

u všetkých klientov a po absolvovaní izolácie je potrebné vykonať Antigénový test. 

 

 D. Očkovanie zamestnancov proti ochoreniu COVID-19 

- zamestnanec, ktorý absolvuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je povinný preukázať 

potvrdenie o očkovaní svojmu príslušnému vedúcemu zamestnancovi. 

- vedúci zamestnanci podávajú hlásenie o prehľade očkovania svojich zamestnancov raz za 

mesiac k prvému pracovnému dňu v mesiaci vedúcej úseku oše – opa a to písomne. 

 

 Pokyny sú  platné dňom jeho podpísania riaditeľom LÚČ DSS Šemša a účinné od 

09.07.2021 

  
V Šemši, 08.07.2021 

 

                                                                                                 RNDr. Tibor K l e m a 

                riaditeľ LÚČ – DSS Šemša 


