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POKYNY PRE UŽÍVANIE ORGANIZAČŃEJ SMERNICE 

• Interná smernica musí byť uložená takým spôsobom, aby bola prístupná   všetkým   

     pracovníkom, ktorí ju   využívajú pri práci    

• Vedúci úseku  preukázateľne oboznámi podriadených pracovníkov s obsahom tejto  internej    

        smernice     

• Vedúci úseku zodpovedá za kontrolu dodržiavania tejto internej smernice  

• Každý užívateľ  v prípade potreby môže podať návrh na zmenu spracovateľovi              

• Interná smernica je majetkom Centrum sociálnych služieb  Zákamenné,  

• Nesmie  byť rozmnožovaná, odnášaná z organizácie a odovzdaná tretím osobám 

 

 

 Titul, meno, priezvisko Podpis Dátum 

Duplikát číslo:    

 

Rozdeľovník 

č.: 

1  Riaditeľ 

2  Ekonomicko – prevádzkový úsek 

3  Pracovisko Oravská Lesná 296 

4  Pracovisko Zubrohlava, Hlavná 118 
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11  ÚÚČČEELL  1) Cieľom MP je stanoviť jednotný postup plánu a režimu návštev PSS 

v CSS Zákamenné a opustenie zariadenia, tak aby boli dodržané všetky 

preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19. 
 

22  RROOZZSSAAHH  

PPLLAATTNNOOSSTTII  

Metodický pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa 
Centra sociálnych služieb  Zákamenné. 

33  PPOOUUŽŽIITTÉÉ  PPOOJJMMYY,,  

SSKKRRAATTKKYY  

AA  SSYYMMBBOOLLYY  

3.1 Použité 
pojmy 

Nezhoda nesplnenie stanovených požiadaviek 

Nápravné 

opatrenie 

opatrenie k odstráneniu príčin existujúcej nezhody 

Normatívny 

dokument 

dokument, ktorý poskytuje pravidlá, smernice, alebo 

znaky pre činnosti, alebo ich výsledky 

3.2 Použité 
skratky 

OS organizačná smernica 

MP metodický pokyn 

VM vrcholový manažment 

IS interná smernica 

PSS Prijímateľ sociálnej služby 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravia Slovenskej republiky 

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

MPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MZV SR Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

ŽSK Žilinský  samosprávny kraj 

3.3 Použité 
symboly 

V smernici nie sú použité symboly vývojových diagramov. 

44  ZZOODDPPOOVVEEDDNNOOSSTTII  

AA  PPRRÁÁVVOOMMOOCCII  

Vedúci všetkých organizačných úsekov zodpovedajú za: 

• dodržiavanie tejto OS, 

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, (ktorí používajú tento MP)   

     s týmto MP. 

Pracovníci zodpovedajú za: 

• zaobchádzanie s MP tak, aby nedošlo k strate alebo poškodeniu, 

• dodržiavanie tohto MP. 

Pracovníci majú právomoc iniciovať nápravu, resp. zmenu tohto MP. 

Uloženie vnútorného (služobného) * predpisu 

Interná smernica bude trvalo uložená u štatutárneho orgánu,  na ekonomicko-

prevádzkovom úseku   v origináloch a na pracovisku Oravskej Lesnej 

a Zubrohlave vo fotokópiách. 

 



Centrum sociálnych služieb 

Zákamenné 

Ulica Vyšný koniec 559/55 

029 56  Zákamenné 

Názov metodického pokynu: Číslo:  MP  01/034 

Zabezpečenie návštev a opustenie priestorov 

CSS Zákamenné. 

Zmena/Revízia:  

Strana 4 z 7 

 

Copyright © CSS  Zákamenné 

55  PPOOPPIISS  

5.1 Základné 
ustanovenia 

 

1)Východiská, ktoré boli vzaté do úvahy pri tvorbe Plánu a režimu návštev 

• počet PSS 

• prevencia sociálnej izolácie 

• vek a zdravotný stav PSS 

• počet a možnosti návštevných priestorov v zariadení vhodných pre návštevy 

• frekvencia návštev za bežného prevádzkovania služby 

• priestorové a personálne možnosti CSS Zákamenné 

• uvoľnenie opatrení u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľné, t. j. je na     

   rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne 

• opatrenia ÚVZ SR a usmernenia MPSVR a ŽSK 

66  PPRRAAVVIIDDLLÁÁ  

RREEŽŽIIMMUU  NNÁÁVVŠŠTTEEVV  

6.1 Priestory pre 
návštevy 

1) Návštevy pre prijímateľov sociálnych služieb v CSS Zákamenné sú povolené 

v exteriéri zariadenia. 

2) Návštevy v interiéri zariadenia sú povolené len v špecifických prípadoch 

(PSS v terminálnom štádiu ochorenia, PSS pripútaný na lôžko). 

3) Po príchode návštevníka do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné 

zabezpečiť hygienu jeho rúk s použitím dezinfekčných mydiel. 

4) Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15 m2, môže byť 

návšteva iba pre jedného PSS resp. manželský pár, súrodencov). 

5) Na izbe PSS pripútaného na lôžko, kde sa realizuje návšteva sa zabezpečí 

pravidelné vetranie. 

6) V prípade ak sú na izbe dvaja PSS, musí byť použitá zástena. Neodporúča 

sa, aby boli na izbe súčasne dve návštevy ku dvom rôznym PSS. 

7) Po ukončení návštevy je potrebné vydezinfikovať všetky dotykové plochy 

vhodným spôsobom a použiť germicídny žiarič. 

6.2 Ohlasovanie 
návštev, 
dĺžka trvania 

 

 

 

1) Návšteva sa ohlasuje telefonicky: 

 od 10.00 hod. – 11.00 hod. (každý deň, v prípade potreby je možné 

dohodnúť aj individuálne), 

  od 14.00 hod. – 15.00 hod. (každý deň, v prípade potreby je možné 

dohodnúť aj  individuálne). 

2) Návšteva musí byť vopred telefonicky dohodnutá na konkrétny deň a čas. 

Termín návštevy je potrebné nahlásiť minimálne 1 deň vopred na 

telefónnych číslach u službukonajúceho personálu: 

         pracovisko Zákamenné: 0905 554 287   (zdravotný úsek), 

         pracovisko Oravská Lesná: 043/55 93 202 (zdravotný úsek), 

         pracovisko Zubrohlava: 043/55 83 150 (zdravotný úsek). 

3) Trvanie každej návštevy odporúčame 30 minút v interiéri zariadenia, 1 

hodinu exteriér zariadenia. 

4)  Na rovnaký čas môžeme dohodnúť maximálne 2 návštevy k 2 rôznym 

PSS.  

5)  Počet osôb môže byť maximálne 2 osoby na jedného PSS. V prípade 

návštevy v interiéri v špecifických prípadoch maximálne 1 osoba na 1 

PSS. 

6)  Návšteva sa preukáže: 

• negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID – 19 nie 

starším ako 72 hodín,  

• negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19, 

nie starším ako 24 hodín, 

• potvrdením o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie starším ako 180 dní 
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6.3 Pravidlá pre 
priebeh 
návštev 

1) Návšteva je povinná vykonať dezinfekciu rúk, mať prekryté horné 

dýchacie cesty rúškom prípadne respirátorov FFP2. 

2) Každá návšteva podstúpi skríning (meranie teploty). V prípade, že osoba 

má prejavy ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 0C, kašeľ, nádcha 

a pod), návšteva nebude umožnená. 

3) Návšteva je povinná riadiť sa pokynmi službukonajúceho personálu. 

4) V čase návštevy neodporúčame požívať jedlo a tekutiny. 

5) Vstup do zariadenia je cez hlavné vchodové dvere, kde službukonajúci 

personál vykoná administratívne úkony spojené s návštevou. 

6) Návšteva sa zdržiava len v priestoroch vyhradených pre návštevy. 

7) Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (povrchové plochy, 

kľučky, stoličky, stôl a pod.). Zodpovedný za dezinfekciu je 

službukonajúci personál.  

8) CSS Zákamenné zabezpečí dezinfekciu na ruky, ako aj dezinfekciu 

návštevných priestorov. V prípade návštevy v interiéri je potrebné 

miestnosť vybaviť germicídnym žiaričom a po každej návšteve je 

potrebné vykonať plošnú dezinfekciu. 

6.4 Krátkodobé 
opustenie 
zariadenia 

1) Priestory zariadenia sa môžu opúšťať len v sprievode zamestnanca 

a v skupine po 5 PSS. 

2) Po príchode do zariadenia dôkladné umytie  a dezinfekcia rúk. 

3) Vyhýbať sa uzatvoreným priestorom s väčšou koncentráciou ľudí. 

6.5 Opustenie 
zariadenia do 
domácností 

1) PSS môžu opustiť zariadenie do domácností svojej rodiny, blízkych na 

dobu najmenej 7 dní. 

2) Osoba, ktorá si prevezme PSS domov sa musí pri príchode preukázať: 

negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID – 19 nie 

starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na 

ochorenie COVID – 19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením 

o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie starším ako 180 dní,  alebo 

potvrdením o absolvovaní 2. dávky vakcinácie a uplynutím ďaľších14 dní 

po vakcinácii a nevykazovať žiadne klinické príznaky ochorenia ( čestné 

vyhlásenie). 

3) Po návrate PSS do zariadenia bude PSS vykonaný kontrolný antigénový 

test na COVID 19, skontrolovaný zdravotný stav a preventívne bude 

umiestnený do izolácie po dobu 8 dní. Na ôsmy deň následne testovanie 

antigénovým testom na Covid -19. 

6.6 Záverečné 
ustanovenia 

1) Tento MP je vypracovaný podľa nasledovných dokumentov:  

2) Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo 

vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu. Všeobecné zásady protiepidemických 

prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku 

SARS-CoV-2 prenosu. 

3) Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní 

uvedených podmienok si štatutárny zástupca CSS Zákamenné vyhradzuje 

možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých 

dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky 

stanovené v Pláne a režime návštev.  

4) CSS Zákamenné si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre 

návštevy podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa 

aktuálnej epidemiologickej situácie v krajine a v regióne, počasia, 
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prípadne iných nepredvídateľných faktorov. 
5) MP majú k dispozícii všetci zamestnanci CSS Zákamenné a sú povinní ho 

dodržiavať všetci zamestnanci CSS Zákamenné.  

6) MP nadobúda platnosť dňom vydania. 
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77  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  PPRREEDDPPIISSYY  

7.1 Externé predpisy 

STN EN ISO 9001 :2001 Systém manažérstva kvality, Požiadavky     

STN EN ISO 9000 :2001 Systém manažérstva kvality . Základy a slovník 

 

7.2 Interné predpisy 

Príručka kvality  

 

88  SSÚÚVVIISSIIAACCEE  ZZÁÁZZNNAAMMYY  OO  KKVVAALLIITTEE  

 

Identifikačný                     

kód ZK 
Názov  ZK 

Číslo prílohy 

so vzorom 

tlačiva   alebo  

kapitoly 

Zodpovedá za 

vypracovanie 

Lehota 

uloženia 

Znak 

hodnoty 

     

     

 


