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Cieľom dokumentu 

 je zabezpečiť jednotný postup k dočasnému opusteniu zariadenia klientom  

 

POSTUP 

 

1. Za dočasné opustenie zariadenia sa považuje: návšteva lekára, vychádzka, 

vybavenie úradných záležitostí klienta 

 

2.  Klient môže opustiť zariadenie iba v doprovode personálu zariadenia, v prípade 

odchodu do rodinného prostredia iba v doprovode rodinného príslušníka. 

 

3. Ak  je potrebné odborné vyšetrenie u klienta ambulantná sestra objedná telefonicky 

klienta na vyšetrenie na základe výmenného    lístka od obvodného lekára. 

 

4. Ak klient potrebuje zabezpečiť prevozovú sanitku na vyšetrenie, zabezpečí ju 

ambulantná sestra. Nahlási prepravnej službe či ide o klienta so sprievodom alebo bez 

sprievodu. Zároveň nahlási či sa jedná o klienta chodiaceho, sediaceho alebo ležiaceho. 

Ak sa sestre nepodarí získať prevozovú sanitku informuje o tejto skutočnosti hlavnú 

sestru, ktorá požiada riaditeľa  o použitie služobného auta  a vystaví žiadanku na prepravu 

 

5. Ambulantná sestra pripraví podklady k vyšetreniu a to obvykle preukaz poistenca 

zdravotnej poisťovne, ošetrovateľskú dokumentáciu, výmenný lístok a pod. 

 

6. Hlavná sestra, úseková sestra oddelenia  na základe posúdenia zdravotného stavu 

vyberie vhodný sprievod pre klienta. Ak uzná, že je potrebný sprievod dvoch pracovníkov, 

určí dvoch pracovníkov. 

 

7. Hlavná sestra, úseková sestra oddelenia, vedúca sociálneho úeku  poučí najskôr 

sprievod s možnými komplikáciami pri prevoze, ako aj o potrebe dodržiavania prísnych 

preventívnych opatrení z dôvodu rizika nákazy koronavírusom.  
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8. Pri opustení zariadenia je klient povinný podpísať dennú evidenciu dočasného 

opustenia zariadenia, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Údaje z evidencie svojim 

podpisom potvrdí určený zodpovedný zamestnanec. Ak to zdravotný stav klienta 

neumožňuje, zápis do dennej evidencie vykoná určený zamestnanec poskytovateľa a 

klient evidenciu nepodpisuje. - o povinnosti klienta a rodinného príslušníka vyplniť 

čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze osôb, s 

ktorými bol a je v styku podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto usmernenia. 

 

9. Odchod do domáceho prostredia klienta je možný iba v doprovode rodinného 

príslušníka, ktorý po dohode s personálom klienta vyzdvihne a v dohodnutý čas ho 

dopraví opäť do zariadenia. Pri vyzdvihnutí klienta je rodinný príslušník povinný 

predložiť poskytovateľovi čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a 

cestovateľskej anamnéze osôb, s ktorými bol a je v styku podľa vzoru, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tohto usmernenia a prílohu č. 3 o oboznámení sa s dodržiavaním 

hygienicko - epidemiologického režimu v domácom prostredí.  

 

10. Pri opätovnom príchode klienta do zariadenia z rodinného prostredia je klient 

povinný predložiť poskytovateľovi čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a 

cestovateľskej anamnéze jeho a osôb, s ktorými bol a je v styku podľa vzoru, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tohto usmernenia. 

 

11. Pri odchode klienta do rodinného prostredia sa odporúča vyhýbať prostrediu s 

vyšším počtom osôb.  

 

12. Sprievod dostane na cestu ochranné rúško a jednorazové rukavice pre seba a pre 

klienta a náhradnú sadu, ak by došlo k strate, alebo k poškodeniu napríklad pri 

agresívnom správaní klienta, alebo zmätenému správaní sa klienta, respektíve pre nutnosť 

výmeny z dôvodu dlhého času používania ochranného rúška. 
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13. Pred odchodom poučí úseková sestra oddelenia samotného klienta o potrebe 

dodržiavania prísnych preventívnych opatrení a dezinfekcie z dôvodu rizika nákazy 

koronavírusom počas cesty a v zdravotníckom zariadení. 

 

14. Sprievod si vezme so sebou  : 

 

• Dezinfekčný prostriedok na ruky s alkoholom /vyzdvihne na CA/ 

• Hygienické vreckovky obyčajné  

• Uterák  

• Inkontinenčné pomôcky (plienka, nohavičky, vložky) ak sú potrebné  

• Vrecko na vracanie  

 

15. Po návrate do zariadenia je nutné klientovi a sprevádzajúcej osobe zmerať 

bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov 

respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude 

sprevádzajúcej osobe umožnený vstup so zariadenia a klienta je potrebné izolovať od 

ostatných klientov minimálne po dobu 48 hodín .  

 

16. Po návrate klienta a zamestnanca do vnútorných priestorov zariadenia je 

potrebné zabezpečiť hygienu ich rúk najlepšie s použitím dezinfekčných mydiel. 

Odporúča sa používať len jednorazové papierové utierky. 

 

17. Ak sa u klienta kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustení zariadenia 

objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných 

prijímateľov sociálnej služby a ďalší postup je potrebné konzultovať s príslušným RÚVZ. 

 

18. Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom 

opustenia zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o 

tom informuje poskytovateľa a postupuje podľa usmernenia miestne príslušného 

regionálneho ÚVZ 
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19. Aj mimo zariadenie je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady 

prevencie pred nákazou ochorenia COVID-19, vypracované v súlade s odporúčaniami MZ 

SR pre verejnosť, a to najmä: 

 

- nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst, 

 

- zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a 

následne je zahodiť do koša, 

 

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia, 

 

- podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou, 

 

- nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí, 

 

- v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

 

 

 

V Šemši, 01.07.2020 

 
Spracovala: Mgr. Monika Hužvárová 

 
 

       Schválil: RNDr. Tibor K l e m a 

                          riaditeľ LÚČ – DSS Šemša 

 


