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Postup prijímania nových klientov
platný od 3.júna 2020
v súvislosti s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu
koronavírusu COVID-19.
V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a
súčasne priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych
služieb tzv. rýchlotestami), a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení, je
možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych
služieb, vrátanie umožnenia prijímania nových klientov do zariadenia podmieneného
odkázanosťou s celoročnou pobytovou formou od 15. júna.
Podmienky a postup prijatia nového klienta do strediska DSS, M. R. Štefánika
3385/51, Zvolen :
- Pri príchode do zariadenia môže novoprijatého klienta sprevádzať iba jedna osoba
(rodinný príslušník)
- Pri vstupe do budovy zariadenia musí mať novoprijatý klient aj sprevádzajúca osoba
prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Povinná je aj následná dezinfekcia rúk.
- Pri vstupe do budovy zariadenia bude novoprijatému klientovi a sprevádzajúcej osobe
zmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom. Následne klient, resp. rodinný
príslušník vyplní čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze
klienta a osôb, s ktorými je v styku a dennú evidenciu návštev.
- V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude
novoprijatému klientovi alebo sprevádzajúcej osobe umožnený vstup do zariadenia.
Nástup k pobytu bude tomuto klientovi umožnený až po preukázaní bezinfekčnosti od
jeho ošetrujúceho lekára.
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- V súlade s usmernením ÚVZ č. OE/3449/99812/2020 nemôže byť príjem nového
klienta viazaný na predloženie testu PCR na SARS-CoV-2 bez indikácie a zároveň
nebude novoprijatý klient umiestnený do karanténnej miestnosti bez pokynu RÚVZ.
- Zamestnanci sociálneho úseku oboznámia novoprijatého klienta, resp. rodinného
príslušníka o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a
celkovej organizácii chodu zariadenia.
- Vopred ohlásená návšteva bude umožnená len v prípade, ak novoprijatý klient nie je
umiestnený v karanténnej miestnosti. Inak bude návšteva novoprijatého klienta
umožnená až po uplynutí doby jeho pobytu v karanténnej miestnosti.
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