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

V súlade s Usmernením ÚVZ SR č.OE/3449/99812/2020 zo dňa 16.6.2020 vypracovalo
MPSVaR SR „Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímaniu PSS v zariadení
s týždennou a celoročnou pobytovou formou“, aktualizácia 22.6.2020.
Domov sociálnych služieb v Šintave v súlade s usmernením upravuje rámcové podmienky pre
poskytovanie služieb v období trvajúcej mimoriadnej situácie nasledovne:
Rámcové podmienky pre poskytovanie služieb:
- klientom, ktorým bola prerušená týždenná a celoročná forma sociálnej služby, sa môže
opätovne začať poskytovať sociálna služba v zariadení za týchto podmienok: klient resp.
jeho zákonný zástupca vyplní čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a o cestovateľskej
anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku
- jedného klienta pri príchode do zariadenia sprevádza jedna osoba, je potrebné
minimalizovať čas strávený v zariadení na odovzdanie a prevzatie klienta
- pre všetky osoby platí (okrem detí a klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie
nie je možné) povinnosť zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
-

v zariadení dodržiavame 2 m odstup medzi klientmi

- uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
- používanie OOP zamestnancami aj klientmi
- pravidelné čistenie a dezinfekcia dotykových plôch a 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)
- v prípade zvýšenej teploty, alebo respiračného ochorenia nebude umožnený klientovi
vstup do zariadenia
- časté vetranie priestorov, používanie germicídnych žiaričov
- v období od 15.6.2020 do 31.8.2020 znižujeme časový rozsah poskytovanej služby
v závislosti od schopnosti klientov akceptovať a dodržiavať obmedzenia (OOP, Odstup)
- novým klientom, ktorým sa začne poskytovať sociálna služba po 22.6.2020, sa
preventívne testovanie nevykonáva bez indikácie a súčasne sa izolácia nevykonáva bez
nariadenia RÚVZ
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