
Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb  
v súvislosti s výskytom COVID – 19   

 
Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb obsahuje postup pre prípad pozitívne testovaného 

prijímateľa alebo zamestnanca zariadenia sociálnych služieb na SARS-CoV-2; testovanie 

zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb; používanie osobných ochranných 

prostriedkov  (OOPP) a návštevy v zariadeniach sociálnych služieb. 

 

       Postup pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca zariadenia 

sociálnych služieb na SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie Covid -19.   

 

  Výskyt  pozitivity u prijímateľa sociálnych služieb, zamestnanca v zariadení sociálnych služieb 

potvrdený Ag testom. 

 V prípade, že prijímateľ sociálnych služieb alebo zamestnanec nebol 5 dní v zariadení, nie je 

potrebné vyhlasovať mimoriadnu udalosť. 

 U prijímateľa sociálnych služieb/ zamestnanca bola pozitivita zachytená pri individuálnom 

testovaní. 

 Mimoriadna udalosť - celé zariadenie sa nachádza v červenej zóne. 

  Nasleduje plošné testovanie všetkých prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia. 

 Podľa výsledkov testovania následne zariadenie rozdelíme na červenú a zelenú zónu. 

 Pozitívny prijímateľ sociálnej služby /zamestnanec bol zachytený pri plošnom testovaní  

v zariadení. 

 O dva dni opakovane vykonať AG testy u všetkých prijímateľov a zamestnancov zariadenia 

sociálnych služieb. 

 Následne sa podľa výsledkov testovania zariadenie rozdelí na červenú a zelenú zónu. 

 V zelenej zóne umiestnime všetkých AG negatívnych prijímateľov a zamestnancov. 

  Následne o 7  dní  opakovane otestujeme všetkých prijímateľov a zamestnancov bez príznakov 

respiračného ochorenia. 

 V prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia realizujeme  testovanie ihneď. 

 Podľa výsledkov testovania umiestnime testovaného do príslušnej zóny. 

 Červená zóna – povinná izolácia 5 dní. 

 V prípade, že je pozitívna osoba asymptomatická, presunieme ju do zelenej zóny. 

 V prípade, že má pozitívne testovaná osoba symptómy respiračného ochorenia, ostáva      v izolácii 

až do odznenia príznakov. 

 O ukončení izolácie rozhodne všeobecný lekár pre dospelých (ďalej len „VLD“). 

 Po ukončení izolácie u všetkých klientov a zamestnancov zariadenia ukončíme mimoriadnu 

udalosť.     



 Mimoriadnu udalosť, jej začiatok, priebeh i ukončenie hlásime MPSVR SR OKMB na príslušných 

formulároch zverejnených na oficiálnom webe ministerstva. 

 

Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb 

 

 V súlade s Vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33 je antigénový test dostatočným 

diagnostickým nástrojom na potvrdene pozitivity.  

 PCR sa realizuje len na základe rozhodnutia VLD ( riziková symptomatická osoba, preskripcia 

antivirotík). 

 Interval testovania zamestnancov u všetkých poskytovateľov sociálnych služieb sa realizuje podľa 

potreby a krízového plánu. 

 Interval testovania  klientov v pobytových zariadeniach podmienených odkázanosťou a 

v pobytových zariadeniach krízovej intervencie sa realizuje podľa potreby a krízového plánu. 

 Interval testovania klientov ambulantných zariadení podmienených odkázanosťou, domácej 

opatrovateľskej služby, ambulantných zariadení a terénnej služby krízovej intervencie je 

priebežne podľa potreby a krízového plánu. 

 Každému zamestnancovi je potrebné vydať 5 testov na individuálne testovanie v domácom 

prostredí pre prípad, že sa u zamestnanca objavia príznaky ochorenia už pred odchodom do 

zamestnania. 

 

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  OOPP/OOP 

 

Za osobné ochranné pracovné prostriedky pre potreby tohto usmernenia považujeme jednorazové 

chirurgické/ochranné rúško, jednorazový ochranný plášť, jednorazové rukavice, jednorazový 

respirátor FFP2, jednorazový respirátor FFP3, ochranné okuliare, ochranný štít,  jednorazové návleky 

na obuv, jednorazový ochranný oblek. 

 Používanie OOPP /OPP u  všetkých druhov sociálnych služieb je upravené vyhláškou ÚVZ SR č. 35; 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_35.pdf  

 V prípade, že je celé zariadenie sociálnej služby v zelenej zóne, používajú zamestnanci pri 

kontakte s inou osobou prekrytie horných dýchacích ciest respirátor FFP2, ktorý je možné 

nahradiť jednorazovým chirurgickým/ochranným rúškom. 

 V prípade, že je celé zariadenie sociálnej služby v červenej  zóne, zamestnanec pri kontakte  

s pozitívnou osobou používa jednorazový ochranný plášť, jednorazové rukavice, jednorazový 

respirátor FFP2, jednorazový respirátor FFP3, ochranné okuliare, ochranný štít,  jednorazové 

návleky na obuv, prípadne jednorazový ochranný oblek. 

 Pri kontakte s pozitívnou osobou s ťažkým priebehom ochorenia a tomu zodpovedajúcimi 

príznakmi použijeme najvyšší stupeň ochrany. 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_35.pdf


 

Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb 

 

 Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb v zelenej zóne sú bez obmedzenia. 

 Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb v červenej  zóne sú zakázané, s výnimkou situácií, 

ktoré neznesú odklad.  

 Návšteva v červenej zóne je povinná dodržať platné epidemiologické opatrenia poskytovateľa 

sociálnej služby vrátane použitia OOP. OPP zabezpečí poskytovateľ sociálnej služby. 

 Každá vstupujúca cudzia osoba do zariadenia (návštevy, dodávatelia, ..)  je povinná mať prekryté 

horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. V prípade, ak vstupujúca cudzia osoba respirátorom 

nedisponuje, poskytovateľ sociálnych služieb mu respirátor poskytne.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


