
Stupeň 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia

RÚŠKO/RESPIRÁTOR FFP2 KLIENT: respirátor v spoločných 

priestoroch, rúško v izbe v prítomnosti 

zamestnanca/externého dodávateľa, v 

exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2mab             

                                                                                                                                                             

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri , v 

exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2mab                                                                                                                                                                                                                                              

KLIENT: respirátor v spoločných priestoroch, rúško 

v izbe v prítomnosti zamestnanca/externého 

dodávateľa, v exteriéri rúško pri vzdialenosti do 

2mab

        

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri , v exteriéri 

rúško pri vzdialenosti do 2mab                                                                                                                                                                                                                                              

KLIENT: respirátor v spoločných priestoroch, rúško v izbe v 

prítomnosti zamestnanca/externého dodávateľa, v exteriéri rúškoab

      

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri , v exteriéri rúškoab                                                                                                                                                                                                                                           

Opatrenia pre zabránenie 

prenosu SARS-CoV-2 a 

bezpečnosť pacienta a klienta v 

sociálnych službých 

(pobytového, ambulantného, 

terénneho typu)

Pobyt klienta SS mimo ZSS s 

výnimkou služieb krízovej 

intervencie (ak sa jedná o pobyt 

v ústavnom zariadení napr. 

hospitalizácia, kúpele; prirodzené 

prostredie alebo v prípade, ak 

absolvoval inú aktivitu pri ktorej 

nebolo dodržané nosenie rúška/ 

respirátora okrem lekárskeho 

vyšetrenia a ošetrenia napr. u 

zubára)

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a 

sleduje sa ich klinický stav (príznaky 

infekčného ochorenia - podľa 

štandardného postupu) a podľa postupu 

platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-

CoV-2 v sociálnych službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez 

obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a sleduje sa 

ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia - 

podľa štandardného postupu) a podľa postupu 

platných opatrení a štandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych 

službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

OTP: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a sleduje sa ich klinický stav 

(príznaky infekčného ochorenia - podľa štandardného postupu) a 

podľa postupu platných opatrení a štandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych službách  

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a sleduje sa ich klinický stav 

(príznaky infekčného ochorenia - podľa štandardného postupu) a 

podľa postupu platných opatrení a štandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych službách  

Pobyt klienta SS mimo ZSS s 

výnimkou služieb krízovej 

intervencie - krátky pobyt mimo 

ZSS (úradné inštitúcie, 

predškolské a školské 

zariadenia, zamestnanie)

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav 

(príznaky infekčného ochorenia - podľa 

štandardného postupu) a podľa postupu 

platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-

CoV-2 v sociálnych službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez 

obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav (príznaky 

infekčného ochorenia - podľa štandardného 

postupu) a podľa postupu platných opatrení a 

štandardného postupu pre zabránenie prenosu 

SARS-CoV-2 v sociálnych službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia - 

podľa štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a 

štandardného postupu pre zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v 

sociálnych službách

Stupeň 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia

Spoločenské aktivity KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: 

min.15m2/osobu, max. 50 osôb

 

OTP: min.25m2/osoba,  max. do 10 osôb 

vrátane zamestnancov a klientov, 

preferované aktivity mimo izby (ideálne v 

exteriéri)

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: min.15m2/osobu, 

max. 20 osôb

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: min.15m2/osobu, max. 20 osôb

ZÁKLAD: min.15m2/osobu, max. 10 osôb

Postup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru u:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a) ZAMESTNANCOV (ambulantných, terénnych a pobytových foriem) - monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa stratégie MPSVR SR alebo podľa potreby. Odporúčané očkovanie zamestnancov a klientov, resp. kompletne zaočkované osoby bez 

nutnosti testovania.

  

b) DODÁVATEĽOV EXTERNÝCH SLUŽIEB - monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia u zamestnanca externej služby, testovanie zamestnanca externej služby podľa stratégie MPSVR SR, zamestnanec externej služby, ktorý je kompletne zaočkovaný bez nutnosti 

testovania; KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia; OTP: povolené, bez obmedzenia; ZÁKLAD: zakázané.  Ag test je možné vykonať aj v ZSS, v prípade Ag nazálnych testov tento test môže vykonať aj zaškolený nezdravotnícky personál.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c) NÁVŠTEV A DOPROVODU KLIENTOV v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa stratégie MPSVR SR, podrobne v špeciálnom usmernení "Postupy pre zabezpečenie návštev v ZSS podľa COVID 

AUTOMATu". 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

d) KLIENTOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  - odporúčané očkovanie klientov, resp. kompletne zaočkovaní klienti  bez nutnosti testovania.  

Špeciálne zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

Monitoring Ostražitosť

KLIENT: rúško v spoločných priestorochab, v exteriéri bez 

obmedzenia
                                                                                                                                                             

ZAMESTNANEC: rúško v interiériab , v exteriéri bez 

obmedzenia                                                                                                                                                                                                                                                                

KLIENT: rúško v spoločných priestorochab, v exteriéri bez 

obmedzenia
                                                                                                                                                             

ZAMESTNANEC: rúško v interiériab , v exteriéri bez 

obmedzenia                                                                                                                                                                                                                                                                

Všeobecné zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: Ag test pri návrate do ZSS

Monitoring Ostražitosť

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 


