Indikátor/ aktivita

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
ROR, časté vetranie uzavretých
ROR, časté vetranie uzavretých
ROR, časté vetranie uzavretých
ROR, časté vetranie uzavretých
ROR, časté vetranie uzavretých
priestorov, zvýšená dezinfekcia
priestorov, zvýšená dezinfekcia
priestorov, zvýšená dezinfekcia
priestorov, zvýšená dezinfekcia
priestorov, zvýšená dezinfekcia
(najmä hygiena rúk, kľučiek,
(najmä hygiena rúk, kľučiek,
(najmä hygiena rúk, kľučiek,
(najmä hygiena rúk, kľučiek,
(najmä hygiena rúk, kľučiek,
Postup
podľa
prevádzkového
poriadku so zameraním
dozoru:
ROR
podľa
platných opatrení
ROR podľazvýšeného
platných opatrení
zdielaných pomôcok a pod.)
zdielaných pomôcok a pod.)
zdielaných pomôcok a pod.)
zdielaných pomôcok a pod.)
zdielaných pomôcok a pod.)
a) zamestnanci (vrátane opatrovateliek v TSS) - príznaky akútneho
infekčného
ochorenia,
testovanie podľa
NTS
SARS-CoV-2,
odporúčané očkovanie,
ROR,
časté vetranie
uzavretých
ROR,
časté
vetranie uzavretých
ROR, časté vetranie uzavretých
ROR, časté vetranie uzavretých
ROR, časté vetranie uzavretých
b) dodávatelia externých služieb - príznaky akútneho infekčného
ochorenia,
podľa NTSpriestorov,
SARS-CoV-2,
priestorov,
zvýšenátestovanie
dezinfekcia
zvýšená dezinfekcia
priestorov, zvýšená dezinfekcia
priestorov, zvýšená dezinfekcia
priestorov, zvýšená dezinfekcia
c) návštevy a doprovod klientov v zariadení a(najmä
na vyšetrenia
iné nevyhnutné
úkony:(najmä
príznaky
akútneho
testovanie
NTS SARS-CoV-2, (najmä hygiena rúk, kľučiek,
Všeobecné zásady "balíčka
hygienaarúk,
kľučiek,
hygiena
rúk,infekčného
kľučiek, ochorenia,
(najmä
hygienapodľa
rúk, kľučiek,
(najmä hygiena rúk, kľučiek,
klienti
sociálnych
služieb - odporúčané
očkovanie,
tama kde
(kontraindikované
odmietnuté) očkovanie,
testovaniea podľa
zdravotno-sociálne
štandardné postupy
v prevencii
zdielaných
pomôcok
pod.)nie je možnézdielaných
pomôcokalebo
a pod.)
zdielaných pomôcok
pod.) NTS SARS-CoV-2,
zdielaných
pomôcok a pod.)
zdielaných
pomôcoka aliečbe
pod.)
ochrany pred SARS-CoV-2"
ROR podľa platných opatrení
ROR d)
podľa
platných
opatrení
Pobyt klienta SS mimo ZSS (ak ochorení v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdrav. pracovníkom podľa štadnardných ošetrovateľských a klinických postupov v soc.službýchPostup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru:
sa
jedná o pobyt
v ústavnom
Opatrenia
pre zabránenie
a) zamestnanci (vrátane opatrovateliek v TSS) - príznaky akútneho infekčného ochorenia, testovanie
zariadení
napr. hospitalizácia,
prenosu SARS-CoV-2
a
podľa NTS SARS-CoV-2, odporúčané očkovanie,
b) dodávatelia externých služieb - príznaky akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa
kúpele;
prirodzené
prostredie
bezpečnosť
pacienta
a klienta v NTS SARS-CoV-2,
c) návštevy a doprovod klientov v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné
alebo
v prípade
ak absolvoval inú úkony: príznaky akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa NTS SARS-CoV-2,
sociálnych
službých
d) klienti sociálnych služieb - odporúčané očkovanie, tam kde nie
(pobytového,
aktivitu
pri ktorej
ambulantného,
nebolo
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
dodržané
terénnehonosenie
typu) rúška/
klinických postupov v soc.službých
izolácia po dobu najmenej 8 dní a
izolácia po dobu najmenej 8. dní a
respirátora okrem lekárskeho
Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/
klienta
v sociálnych
službách
vopo
vzťahu
ku SARS-CoV-2
následné
testovanie
podľa NTS SARSizolácia
dobu najmenej
8 dní a prenosu
následné testovanie podľa NTS SARS- izolácia po dobu najmenej 8 dní a
vyšetrenia a ošetrenia napr. u
CoV-2 (ak nemá výnimkua), sledovanie následné testovanie podľa NTS SARS- CoV-2 (ak nemá výnimkua), sledovanie následné testovanie podľa NTS SARSzubára)Pobyt klienta SS mimo
klinického stavu (príznakov
CoV-2 (ak nemá výnimkua), sledovanie klinického stavu (príznakov
CoV-2 (ak nemá výnimkua), sledovanie
ZSS (ak sa jedná o pobyt v
infekčného ochorenia - podľa
klinického stavu (príznakov
infekčného ochorenia - podľa
klinického stavu (príznakov
ústavnom zariadení napr.
štandarndého postupu), počas izolácie infekčného ochorenia - podľa
štandarndého postupu), počas izolácie infekčného ochorenia - podľa
hospitalizácia, kúpele;
štandarndého postupu), počas izolácie bez návštevb izolácia po dobu
štandarndého postupu), počas izolácie
bez návštevb izolácia po dobu
prirodzené prostredie alebo v
najmenej 8 dní a následné testovanie bez návštevbizolácia po dobu najmenej 8 dní a následné najmenej 8. dní a následné testovanie bez návštevbizolácia po dobu najmenej 8 dní a následné
prípade ak absolvoval inú
testovanie podľa NTS SARS-CoV-2 (ak nemá výnimkua
testovanie podľa NTS SARS-CoV-2 (ak nemá výnimkua
podľa NTS SARS-CoV-2 (ak nemá
podľa NTS SARS-CoV-2 (ak nemá
),
),
aktivitu pri ktorej nebolo
výnimkua), sledovanie klinického stavu sledovanie klinického stavu (príznakov výnimkua), sledovanie klinického stavu sledovanie klinického stavu (príznakov
dodržané nosenie rúška/
postup podľa platných opatrení a
postup podľa platných opatrení a
postup podľa platných opatrení a
respirátora okrem lekárskeho
štandardného postupu pre zabránenie štandardného postupu pre zabránenie štandardného postupu pre zabránenie (príznakov infekčného ochorenia infekčného ochorenia - podľa
(príznakov infekčného ochorenia infekčného ochorenia - podľa
podľa štandarndého postupu), počas štandarndého postupu), počas izolácie podľa štandarndého postupu), počas štandarndého postupu), počas izolácie
vyšetrenia a ošetrenia napr. u
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
zubára)
službách
službách
službách
izolácie bez návštevb
bez návštevb
izolácie bez návštevb
bez návštevb
Všeobecné zásady "balíčka
ochrany pred SARS-CoV-2"

Pobyt klienta SS mimo ZSS krátky pobyt mimo ZSS (úradné
inštitúcie, jasle, predškolské a
školské zariadenia,
zamestnanie)Pobyt klienta SS
mimo ZSS - krátky pobyt mimo
ZSS (úradné inštitúcie, jasle,
predškolské a školské
zariadenia, zamestnanie)

sledovanie klinického stavu (príznakov
infekčného ochorenia - podľa
štandarndého postupu) a podľa
postup podľa platných opatrení a
postup podľa platných opatrení a
postup podľa platných opatrení a
postupu platných opatrení a
štandardného postupu pre zabránenie štandardného postupu pre zabránenie štandardného postupu pre zabránenie štandardného postupu pre zabránenie
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
službách
službách
službách
službách

sledovanie klinického stavu (príznakov
infekčného ochorenia - podľa
štandarndého postupu) a podľa
postupu platných opatrení a
štandardného postupu pre zabránenie
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
službách

sledovanie klinického stavu (príznakov
infekčného ochorenia - podľa
štandarndého postupu) a podľa
postupu platných opatrení a
štandardného postupu pre zabránenie
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
službách

Spoločenské aktivity (v ZSS)

do 6 osôb vrátane zamestnancov a
do 10 osôb vrátane zamestnancov a klientov v súlade s prevádzkovým
v súlade s prevádzkovým poriadkom a v súlade s prevádzkovým poriadkom a povolené
klientov v bez
súlade
s prevádzkovým
obmedzení
v ZSS, s ROR poriadkom a podľa NTS SARS-CoV-2,
podľa NTS SARS-CoV-2
podľa NTS SARS-CoV-2
poriadkom
a podľa
NTS
SARS-CoV-2
preferované aktivity mimo izby
obmedzeniami
mimo
ZSS
(napr.

do 6 osôb vrátane zamestnancov a
klientov v súlade s prevádzkovým
poriadkom a podľa NTS SARS-CoV-2,
preferované aktivity mimo izby
(ideálne v exteriéry)

max. 1 rodina resp. do 6 osôb, vrátane preferovať individuálne aktivity, max.
zamestnancov a klientov v súlade s
2 členovia rodiny, zamestnancov,
prevádzkovým poriadkom a podľa NTS klientov zariadenia v súlade s
SARS-CoV-2, preferované aktivity
prevádzkovým poriadkom a podľa NTS
mimo izby (ideálne v exteriéry)
SARS-CoV-2

Športové aktivity

bez obmedzenia

bez obmedzenia

športové skupiny zložené okrem
klientov ZSS aj z členov miestnej
komunikty)

malé uzatvorené skupinky zo ZSS max malé uzatvorené skupinky zo ZSS max individuálne alebo s trénerom alebo
10 osôb
6 osôb
zodpovedným zamestnancom

individuálne alebo s trénerom alebo
zodpovedným zamestnancom

malé spoločenstvá do 10 osôb,
bohoslužba neobmedzene pre osoby
zo ZSS, obmedzenia podľa COVID
automatu/ platných opatrení pre
službu mimo ZSS

malé spoločenstvá do 6 osôb,
bohoslužba neobmedzene pre osoby
zo ZSS, obmedzenia podľa COVID
individuálna duchovná a pastoračná
automatu/ platných opatrení pre
služba, malé spoločenstvá,
službu mimo ZSS
bohoslužba do 6 ľudí zo ZSS

individuálna duchovná a pastoračná
služba

individuálne v ZSS, obmedzenia podľa
COVID automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS
individuálna služba v ZSS resp. v
domácom prostredí (TSS) v súlade s
NTS SARS-CoV-2 a platnými
opatreniami pre služby

individuálne v ZSS a iba nevyhnutné
mimo ZSS, uprednostniť použitie
informačnej technológie
individuálna služba v ZSS resp. v
domácom prostredí (TSS) v súlade s
NTS SARS-CoV-2 a platnými
opatreniami pre služby

individuálne v ZSS a iba nevyhnutné
mimo ZSS, uprednostniť použitie
informačnej technológie
individuálna služba v ZSS resp. v
domácom prostredí (TSS) v súlade s
NTS SARS-CoV-2 a platnými
opatreniami pre služby

individuálne v ZSS a iba nevyhnutné
mimo ZSS, uprednostniť použitie
informačnej technológie
individuálna služba v ZSS resp. v
domácom prostredí (TSS) v súlade s
NTS SARS-CoV-2 a platnými
opatreniami pre služby

bez obmedzenia na základe indikácie
ak sa dá uprednostniť individuálne
resp nevyhnutná asistencia, masáže
iba v ZSS c, dbez obmedzenia na základe indikácie ak sa dá

bez obmedzenia na základe indikácie
ak sa dá uprednostniť individuálne
resp nevyhnutná asistencia, masáže
iba v ZSS c, dbez obmedzenia na základe indikácie ak sa dá

bez obmedzenia na základe indikácie
ak sa dá uprednostniť individuálne
resp nevyhnutná asistencia, masáže
iba v ZSS c, dbez obmedzenia na základe indikácie ak sa dá

bez obmedzenia na základe indikácie
ak sa dá uprednostniť individuálne
resp nevyhnutná asistencia, masáže
iba v ZSS c, dbez obmedzenia na základe indikácie ak sa dá

Duchovná služba

bez obmedzenia

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia, obmedzenia
podľa COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo ZSS

Sociálne právne a iné odborné
poradenstvo

bez obmedzenia

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia, obmedzenia
podľa COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo ZSS

Služby skrášlovania tela
(kaderníčka, holič, podiater a
pod.)

bez obmedzenia

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia, obmedzenia
podľa COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo ZSS

Zdravotné služby (v aj mimo
ZSS/ TSS, vrátane fyzioterapie,
masáží)

Dodávateľské, revízne,
rekonštrukčné a stavbárske
práce

bez obmedzenia

sledovanie klinického stavu (príznakov
infekčného ochorenia - podľa
štandarndého postupu) a podľa
postupu platných opatrení a
štandardného postupu pre zabránenie
prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych
službách

bez obmedzenia

bez obmedzení v súlade s platnými
bez obmedzení podľa prevádzkového opatreniami a podľa prevádzkového
poriadku
poriadku

bez obmedzenia, obmedzenia podľa
COVID automatu/ platných opatrení
pre službu mimo ZSS

bez obmedzení v súlade s platnými
opatreniami a podľa prevádzkového
poriadku

uprednostniť individuálne resp nevyhnutná asistencia, masáže iba uprednostniť individuálne resp nevyhnutná asistencia, masáže iba uprednostniť individuálne resp nevyhnutná asistencia, masáže iba uprednostniť individuálne resp nevyhnutná asistencia, masáže iba
v ZSS c, d

podľa vyhodnotenia poskytovateľa
sociálnej služby v súlade s platnými
opatreniami a podľa prevádzkového
poriadku

v ZSS c, d

v ZSS c, d

v ZSS c, d

podľa vyhodnotenia poskytovateľa
sociálnej služby v súlade s platnými
opatreniami a podľa prevádzkového
poriadku

na izbách aj v iných priestoroch ZSS
iba nebyhnutné v súlade s platnými
opatreniami a podľa prevádzkového
poriadku, viesť zoznam osôb po dobu
30 dní

na izbách aj v iných priestoroch ZSS
iba nebyhnutné v súlade s platnými
opatreniami a podľa prevádzkového
poriadku, viesť zoznam osôb po dobu
30 dní

Sociálne služby pobytového
typu

Sociálne služby ambulantného
typu

Terénne sociálna služba

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia, obmedzenia
podľa COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo ZSS

v ZSS bez obmedzenia, obmedzenia
podľa COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo ZSS

v ZSS bez obmedzenia, obmedzenia
podľa COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo ZSS

Individuálna SS bez obmedzenia
poskytovania klientom v ZSS. Možné
malé skupinové aktivity SS do 6 soôb.
Externé služby v ZSS resp.
poskytované klientom mimo ZSS iba v
nevyhnutnom rozsahu podľa platných
opatrení. Návštevy individuálne podľa
NTS SARS-CoV-2 a podľa a, b, c, dIndividuálna SS

Individuálna SS bez obmedzenia
poskytovania klientom v ZSS. Externé
služby v ZSS resp. poskytované
klientom mimo ZSS iba v
nevyhnutnom rozsahu podľa platných
opatrení. Návštevy individuálne podľa
NTS SARS-CoV-2 a podľa a, b, c, dIndividuálna SS

bez obmedzenia poskytovania SS
klientom v ZSS (iba v počte do 10
klientov). Externé služby v ZSS resp.
poskytované klientom mimo ZSS
podľa platných opatrení. Návštevy
individuálne podľa NTS SARS-CoV-2 a
podľa a, b, c, dbez obmedzenia poskytovania SS klientom v

bez obmedzenia poskytovania SS
klientom v ZSS (iba v počte do 6
klientov). Externé služby v ZSS resp.
poskytované klientom mimo ZSS
podľa platných opatrení. Návštevy
individuálne podľa NTS SARS-CoV-2 a
podľa a, b, c, dbez obmedzenia poskytovania SS klientom v

ZSS (iba v počte do 10 klientov). Externé služby v ZSS resp.

ZSS (iba v počte do 6 klientov). Externé služby v ZSS resp.

poskytované klientom mimo ZSS iba v nevyhnutnom rozsahu

resp. poskytované klientom mimo ZSS iba v nevyhnutnom rozsahu

poskytované klientom mimo ZSS podľa platných opatrení.

poskytované klientom mimo ZSS podľa platných opatrení.

podľa platných opatrení. Návštevy individuálne podľa NTS SARS-

podľa platných opatrení. Návštevy individuálne podľa NTS SARS-

Návštevy individuálne podľa NTS SARS-CoV-2 a podľa a, b, c, d

Návštevy individuálne podľa NTS SARS-CoV-2 a podľa a, b, c, d

CoV-2 a podľa a, b, c, d

CoV-2 a podľa a, b, c, d

bez obmedzenia poskytovania klientom v ZSS. Možné malé
skupinové aktivity SS do 6 soôb. Externé služby v ZSS resp.

Individuálna SS v prirodzenom
prostredí klienta (PPK) podľa rozsahu
potrieb klienta a možné je
Individuálna SS v prirodzenom
Individuálna SS v prirodzenom
poskytovanie SS v ZSS prezenčne prostredí klienta (PPK) podľa rozsahu prostredí klienta (PPK) podľa rozsahu individuálne alebo v malých
potrieb klienta a prezenčné
potrieb klienta a prezenčné
skupinkách do 6 klientov pre
poskytovanie SS v ZSS pre
poskytovanie SS v ZSS pre
nezaočkovaných podľa platných
nezaočkovaných v skupinkách do 6 nezaočkovaných v skupinkách do 6 opatrení a v súlade s NTS SARS-CoV-2,
klientov (podľa platných opatrení a v klientov (podľa platných opatrení a v pre zaočkovaných podľa prefencie
súlade s NTS SARS-CoV-2), pre
súlade s NTS SARS-CoV-2), pre
klienta avšak nie viac ako 50%
zaočkovaných 75% kapacity ZSS d
zaočkovaných 50% kapacity ZSS d
kapacity ZSS

bez obmedzenia poskytovania klientom v ZSS. Externé služby v ZSS

Individuálna SS v prirodzenom
prostredí klienta (PPK) resp. pomocou
informačných technológií podľa
rozsahu potrieb klienta. Poskytovanie
SS mimo PPK s doprovodom podľa
platných opatrení a v súlade s NTS
SARS-CoV-2

bez obmedzenia

v ZSS bez obmedzenia, obmedzenia
podľa COVID automatu/ platných
opatrení pre službu mimo ZSS

bez obmedzenia

Individuálna SS v prirodzenom
Individuálna SS v prirodzenom
Individuálna SS v prirodzenom
Individuálna SS v prirodzenom
obmedzenia podľa COVID automatu/ obmedzenia podľa COVID automatu/ prostredí klienta (PPK) podľa platných prostredí klienta (PPK) podľa platných prostredí klienta (PPK) podľa platných prostredí klienta (PPK) podľa platných
opatrení a v súlade s NTS SARS-CoV-2 opatrení a v súlade s NTS SARS-CoV-2 opatrení a v súlade s NTS SARS-CoV-2 opatrení a v súlade s NTS SARS-CoV-2
platných opatrení pre službu mimo
platných opatrení pre službu mimo
d
d
d
d
PPK
PPK

Vysvetlivky:
a

ak sa jedná o klienta s ukončeným očkovaním a uplynulo 14 dní od dávky, ktorú lekár určil ako poslednú v očkovacej schéme (poznámka: u niektorých klientov bude podaná iba 1 dávka, u iných 2 dávky - rozhodne o tom lekár očkovacieho centra) a klienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (počas 180 dní od prekonania ochorenia, ak ošetrujúci lekár neurčí inak)

b

ak sa jedná o paliatívneho alebo zomierajúceho klienta návštevy sú povolené rovnako ako pre klientov s výnimkov po 14 dní po ukončené očkovania resp. prekonaní ochorenia počas 180 dní

c

u mobilných klientov z viaclôžkovej izby preferencia služieb mimo obytnej izby (v miestnosti určenej pre službu)

d

ak klient alebo zamestnanec nie je zaočkovaný, je testovaný 2x do týždňa, prípadne podľa potreby

TSS - terénna sociálna služba
NTS SARS-CoV-2 - Národná testovacia strátégia pre testovanie SARS-CoV-2

