
POUČENIE  O PODMIENKACH  PRI  OPUSTENÍ  AREÁLU  ZARIADENIA. 

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 a v súlade 
s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách je možné od 03.06.2020 pristúpiť k 
zmierňovaniu  prijatých opatrení aj v sociálnych službách. V súvislosti s uvedeným je od dňa 
03.06.2020 umožnené klientom krátkodobé opustenie priestorov ZPS počas dňa za účelom 
prechádzky, absolvovania lekárskych vyšetrení, vybavovania úradných záležitostí a pod. za 
predpokladu dodržiavania stanovených pravidiel.   

V ZPS a DS JESIENKA  boli na základe Usmernenia k umožneniu dočasného opustenia 
zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou od 03.06.2020 prijaté nasledovné pravidlá :  

 Klient môže opustiť zariadenie na krátky čas, najviac dva krát za deň - odporúčame návrat 
do 60 minút a pohyb v blízkom okolí zariadenia. Na pobyt vonku naďalej preferujeme 
priestor komunitnej  záhrady.  Klient môže zariadenie opustiť v doprovode rodinného 
príslušníka, alebo bez doprovodu, ak to dovoľuje jeho zdravotný stav.  

 Hromadné opustenie zariadenia je možné v doprovode zamestnanca ZPS, alebo 
dobrovoľníka  v skupine max. 5 klientov . 

 Pred opustením zariadenia je každý klient povinný túto skutočnosť oznámiť poverenému 
zamestnancovi, alebo službukonajúcemu personálu na oddelení a musí sa zapísať na tlačivo 
Denná evidencia absolvovaných vychádzok... Rovnako aj sprevádzajúca osoba.   Povereným 
zamestnancom je sociálny pracovník Mgr. Peter  Holáš  

 Pri pohybe mimo priestorov zariadenia sú klient aj doprovod  povinní dodržiavať všetky 
aktuálne opatrenia UVZ a primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou 
ochorením COVID-19,  teda najmä naďalej používať OOP(najmä rúško), často si 
dezinfikovať ruky umývaním teplou vodou a mydlom, alebo použitím dezinfekčných gélov, 
nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst, dodržiavať odporúčaný odstup min. 2 
metre, vyhýbať sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb, strániť sa 
fyzickému kontaktu s cudzími osobami a osobami, ktoré prejavujú príznaky respiračného 
ochorenia,  nepresúvať sa verejnými dopravnými prostriedkami a pod. 

 Pri návrate do priestorov zariadenia sú klient aj sprevádzajúca osoba povinní vykonať 
dezinfekciu rúk a podstúpiť meranie TT. V prípade, že u sprevádzajúcej osoby bude 
nameraná zvýšená TT, nebude do priestorov zariadenia vpustená.  

 Ak sa kedykoľvek po dobu 14 dní po dočasnom opustení zariadenia prejavia príznaky 
ochorenia, alebo zvýšená TT u klienta, ktorý sa pohyboval mimo areál zariadenia, odporúča 
sa jeho izolácia od ostatných klientov min. na dobu 48 hodín, kde bude vo zvýšenej miere 
sledovaný jeho zdravotný stav. V prípade zhoršovania je potrebné postup konzultovať 
s príslušným RUVZ.   

 Ak sa kedykoľvek po dobu 14 dní po čase sprevádzania klienta mimo priestorov  zariadenia 
prejavia príznaky ochorenia alebo zvýšená TT u sprevádzajúcej osoby,  je táto osoba 
povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť riaditeľke ZPS a ďalší postup konzultovať 
s príslušným RUVZ. 

 Toto „Poučenie“ vydáva riaditeľka ZPS za účelom informovania klientov a sprevádzajúcich 
osôb o zavedení a dodržiavaní nevyhnutných hygienicko-epidemiologických opatrení pri 
dočasnom opustení priestorov zariadenia tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovalo riziko 
zavlečenia nákazy ochorenia COVID-19 do priestorov ZPS. 

 Tieto opatrenia sú povinné dodržiavať všetky dotknuté osoby odo dňa vydania tohto 
„Poučenia“ až do odvolania.  

 
 
  
       V Bytči dňa 05.06.2020                                                                       Mgr. Tichá Adriana 
                                                                                                         Riaditeľka ZPS a DS Jesienka 

 


