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Plán krízových opatrení
Doplnok č.10
Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácii v Slovenskej republike nariadil Úrad
verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia Opatrenie č.OLP/6850/2020
a č.OLP/6911/2020, ktorými sa sprísňujú pravidlá osobám, ktoré od 1. Septembra 2020 od
7,00 hod. vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili
krajinu EÚ neuvedenú v prílohe tohto Doplnku (prevzatú z Opatrenia č.OLP/6850/2020).
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave dáva do pozornosti zamestnancom
všetky prijaté Opatrenia ÚVZ SR a plní si úlohu, vyplývajúcu z Opatrenia č.OLP/6911/2020
nasledovne:


S účinnosťou od 1. Septembra 2020 požadujeme od zamestnancov po návrate z tzv.
rizikových krajín pred vstupom do prevádzky preukázanie splnenia povinnosti
absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR
testu na ochorenie COVID-19 vykonanú v laboratóriách na území SR, alebo
potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10-dní



Izolácia v domácom prostredí je určená Opatrením ÚVZ SR č.OLP/6850/2020 po
návrate do doby

obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie

COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí
dovŕšením jej 10-teho dňa. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je
osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po
dobu domácej izolácie je táto nariadená aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej
domácnosti (okrem detí do 3 rokov, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dieťaťa
nerozhodne inak).
 Ak zamestnanec nie je schopný sa preukázať spôsobom vyššie uvedeným ku dňu
nástupu do prevádzky, DSS v Šintave túto skutočnosť oznámi príslušnému úradu
verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprie tomuto zamestnancovi
vstup do všetkých priestorov pracoviska.
 Preukazateľné plnenie tejto povinnosti, pokiaľ vznikne, bude uložené pri dokumente
dochádzka z mesiaca, v ktorom bola cesta do zahraničia počas dovolenky,
uskutočnená.
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 DSS v Šintave, ako zamestnávateľ, nevyžaduje plnenie tejto povinnosti plošne, ale
iba v prípadoch, kedy má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že
zamestnancovi táto povinnosť vznikla.
 Je na zodpovednosti každého zamestnanca komunikovať a poskytnúť potrebné
informácie (aj v znení Príkazného listu) zamestnávateľovi v snahe predísť
prineseniu nákazy do zariadenia poskytujúceho sociálne služby, kde sú
umiestnené rizikové skupiny ľudí, ktorým by prinesená nákaza mohla veľmi
skomplikovať zdravotný stav, ako aj medzi samotných zamestnancov - kolegov,
ktorí stoja v prvej línii starostlivosti.

Prílohy:
Príloha č.1 Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/6850/2020, súčasťou je Príloha: zoznam krajín
Príloha č.2 Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/6911/2020
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