
Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa 

 INDIKÁTORY PRE FÁZY 

PANDEMICKÉHO SEMAFORA V 

SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH - semafor 

prepína štatutár alebo písomne 

poverená osoba štatutárom podľa 

miery naplnenia indikátorov pre 

jednotlivé fázy/farby 

Zelená fáza Oranžová fáza Červená fáza 

1. Pri príznakoch COVID 19  

 

Deti: Izolácia dieťaťa na tento účel 

vytvorenej miestnosti/ odchod zo 

zariadenia do domáceho prostredia 

v sprievode rodiča. 

Zamestnanci (odborní alebo obslužní): 

odchod zo zariadenia do domáceho 

prostredia, telefonický kontakt 

s lekárom. 

Rodičia: vyzdvihnutie dieťaťa, 

následne odporúčaný telefonický 

kontakt s lekárom. 

Štatutár: poskytuje súčinnosť 

regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva (RÚVZ), postupuje podľa 

pokynov tohto úradu.   

V prípade podozrenia  a / alebo 

potvrdenia nákazy u jedného 

dieťaťa a/alebo jedného 

zamestnanca. Domáca izolácia 

detí z dennej miestnosti v ktorej 

bol prípad podozrenia a/alebo 

potvrdenia nákazy (o opatreniach 

rozhoduje RÚVZ).  

Domáca izolácia zamestnancov aj 

úzkych kontaktov do doby 

určenej regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva resp. 

všeobecným lekárom.  

Návrat do zelenej alebo prechod 

do červenej fázy len na základe 

usmernenia regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva (RÚVZ). 

  

V prípade nakazenia sa dvoch 

a viacero detí a/ alebo dvoch 

a viacero zamestnancov.  

V súčinnosti s príslušným 

úradom verejného 

zdravotníctva a podľa ich 

pokynu sa odporúča uzavretie 

celého/ časti zariadenia.  
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2. zhromažďovanie sa pred vstupom 

do budovy 

bez obmedzenia resp. minimalizovať 

čas strávený pred vstupom a v budove  

obmedziť zhromažďovanie sa ľudí 

pred vstupom do budovy; len 

jedna osoba sprevádza dieťa do 

zariadenia. Dodržiavanie 2m 

odstupov.   

V prípade uzatvorenia celého 

zariadenia- v zariadení sa 

uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia 

Hlavného hygienika SR.  

V prípade pokračovania 

poskytovania starostlivosti 

o deti v časti zariadenia - zákaz 

vstupu do zariadenia iným 

osobám; zamestnanec 

prevezme dieťa od rodiča do 

zariadenia Dodržiavanie 2m 

odstupov.   

3.  ranný filter kontrolovanie telesnej 

teploty detí a zamestnancov 

zdržujúcich sa v zariadení   

bez obmedzenia resp. v súlade 

s interným predpisom zariadenia  

odporúčanie merania telesnej 

teploty  detí a zamestnancov pred 

vstupom do zariadenia 

Rodič informuje o zmene 

v zdravotnom stave dieťaťa 

štatutára zariadenia.   

V prípade uzatvorenia celého 

zariadenia- v zariadení sa 

uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia 

Hlavného hygienika SR.  

V prípade pokračovania 

poskytovania starostlivosti 

o deti v časti zariadenia, 

povinnosť merania telesnej 

teploty detí a zamestnancov 

pred vstupom do zariadenia. 

Rodič informuje o zmene 

v zdravotnom stave dieťaťa 

štatutára zariadenia.   
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4. skupinové/ spoločenské aktivity skupinové/ spoločenské aktivity bez 

obmedzenia, resp. v súlade s interným 

predpisom zariadenia  

Skupinové /spoločenské aktivity 

sú obmedzené, prebiehajú bez 

účasti iných osôb (napr. rodičov) 

V prípade uzatvorenia celého 

zariadenia- v zariadení sa 

uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia 

Hlavného hygienika SR.  

V prípade pokračovania 

poskytovania starostlivosti 

o deti v časti zariadenia - zákaz 

skupinových/ spoločenských 

aktivít 

5. stravovanie  bez obmedzenia Deti: bez obmedzenia, podľa 

pokynov zariadenia 

Zamestnanci: kontrolovať si 

aktuálny zdravotný stav, pokiaľ 

zamestnanec žije v spoločnej 

domácnosti s osobou chorou na 

COVID-19 alebo podozrivou z 

ochorenia COVID-19, je povinný 

oznámiť túto skutočnosť 

zamestnávateľovi – v takomto 

prípade je z prípravy stravy (resp. 

zo zariadenia) vylúčený 

umývať si ruky často mydlom a 

teplou vodou; nedotýkať sa 

rukami očí, nosa i úst; zakrývať si 

nos a ústa pri kašľaní a kýchaní 

jednorazovou papierovou 

vreckovkou 

V prípade uzatvorenia celého 

zariadenia- v zariadení sa 

uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia 

Hlavného hygienika SR.  

V prípade pokračovania 

poskytovania starostlivosti 

o deti v časti zariadenia  

Deti: bez obmedzenia, podľa 

pokynov zariadenia 

Zamestnanci: postupovať podľa 

oranžovej fázy, dodržiavať 

vzdialenosť najmenej jeden a 

pol metra medzi sebou 
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6. obedný spánok detí bez obmedzenia v zariadení sa zabezpečí 

minimálne 1m vzdialenosť medzi 

ležadlami na spanie pre deti, 

pričom dočasne sa môžu využívať 

aj herne na rozloženie ležadiel  

V prípade uzatvorenia celého 

zariadenia- v zariadení sa 

uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia 

Hlavného hygienika SR.  

V prípade pokračovania 
poskytovania starostlivosti 
o deti v časti zariadenia, v 
zariadení sa zabezpečí 
minimálne 1m vzdialenosť 
medzi ležadlami na spanie pre 
deti, pričom dočasne sa môžu 
využívať aj herne na rozloženie 
ležadiel  

7. zloženie skupiny detí v zariadení/ 

denných miestnostiach 

bez obmedzenia odporúča sa zabezpečiť  rovnaké 

zloženie skupiny detí počas 

viacerých dní tzv. uzatvorený 

kolektív. 

odporúča sa zabezpečiť  
rovnaké zloženie skupiny detí 
počas viacerých dní tzv. 
uzatvorený kolektív. 

8. predmety z domáceho prostredia 

(hračky) 

bez obmedzenia odporúča sa nenosiť do 
zariadenia vlastné hračky a iné 
materiály alebo pomôcky 
z domáceho prostredia 

zákaz nosenia do zariadenia 
vlastné hračky a iné materiály 
alebo pomôcky 
z domáceho prostredia 

 V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu ( dezinfekcia rúk, nosenie rúšok okrem detí). 

Zamestnanci zariadenia a všetky ostatné osoby vstupujúce do zariadenia postupujú v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti 
na povinnosť nosenia rúšok. Na deti navštevujúce zariadenie sa vzťahuje výnimka z tejto povinnosti.   
 
Po tomto termíne sa zamestnanci v zariadení  môžu v zelenej a oranžovej fáze na základe svojho rozhodnutia pohybovať s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami, v červenej fáze 
je nosenie rúška povinné. Odporúča sa a nepodávať si ruky a udržiavať dostatočný odstup. 
Na účely opatrenia č.1 tohto semaforu sa za úzke kontakty považujú osoby, ktoré: mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, mali 
fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  boli v uzavretom prostredí (dennej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút, mali nechránený priamy kontakt 
s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní), sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého.   

  


