Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Nové domy 160| 925 51 Šintava| Slovenská republika

Na základe Opatrenia ÚVZ SR č.OLP/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 vypracovalo MPSVaR SR
„Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19.
Domov sociálnych služieb v Šintave v súlade s pokynom prijíma nasledovný plán uvoľňovania vo
svojich podmienkach s platnosťou od 5.6.2020:

Plán uvoľňovania opatrení
s ochorením COVID – 19

v DSS pDaD v Šintave v súvislosti

1) I. fáza uvoľňovania od 5.6.2020:
-

Umožnenie návštev klientov DSS vo vonkajších priestoroch aj vo vyčlenených vnútorných
priestoroch, mimo izby klienta

2) II. fáza uvoľňovania od 8.6.2020
-

Otvorenie ambulantnej formy sociálnej služby

3) III. fáza uvoľňovania od 15.6.2020
-

Otvorenie týždennej a ročnej formy sociálnej služby

-

Umožnenie opustenia zariadenia klientom

s týždennou a ročnou formou služby do

domácnosti na víkendy, alebo na sviatky
-

Prijímanie nových klientov

4) IV. Fáza uvoľňovania od 1.7.2020
-

Otvorenie odľahčovacej služby

Rámcové podmienky pre otvorenie služieb:
-

-

-

dodržiavanie 2 m odstup medzi klientmi
uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
používanie OOP zamestnancami aj klientmi
pravidelné čistenie priestorov podľa spracovaného plánu
ranný filter: meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk mydlom,
dezinfekcia), pravidelné sledovanie stavu zamestnancov a klientov so zameraním na
príznaky respiračného ochorenia)
časté vetranie priestorov, používanie germicídnych žiaričov
je možné znížiť časový rozsah poskytovanej služby v závislosti od schopnosti klientov
akceptovať a dodržiavať obmedzenia (OOP, Odstup)
klienti, ktorým bola prerušená týždenná forma sociálnej služby, prichádzajú do zariadenia
bez povinnosti absolvovať 14 dňové preventívne oddelenie od ostatných klientov
klienti, ktorým bola prerušená ročná forma sociálnej služby, prichádzajú do zariadenia a je
odporúčané umiestnenie do obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho
oddelenia od ostatných klientov po dobu 14 dní
noví klienti, ktorým sa začne poskytovať sociálna služba, musia byť umiestnení do obytnej
miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných klientov po dobu 14
dní.

Telefón
031/78 94 360

Fax
031/70 20 917

Email
dsssintava@zupa-tt.sk

IČO
31824293

Internet
www.dsssintava.zupa-tt.sk

