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Postup pri návrate klienta z domáceho prostredia a 
prijímanie klientov do zariadenia od 23.06.2020 

 
 
1. Návrat klienta z domáceho prostredia – klient ktorému bolo počas krízovej 

situácie prerušené poskytovanie sociálnej služby v zariadení a v súčasnosti 
mu je starostlivosť poskytovaná v rodinnom domácom prostredí: 

 Klient, resp. jeho zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba klienta pri návrate 
do zariadenia vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení počas 
trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 čestné vyhlásenie o 
zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku. 

 Klient je povinný predložiť bezinfekčnosť. Vzhľadom na rizikovosť prostredia, do 
ktorého klient prichádza, doporučujeme aj test na COVID-19. Zároveň bude 
potrebné 14 dní po príchode sledovať jeho zdravotný stav so zameraním na príznaky 
respiračného ochorenia. V prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia alebo 
zvýšenej teploty klienta počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite 
izolujú klienta od ostatných klientov a postupujú v súlade s usmernením RÚVZ. 

 Klienta pri návrate do zariadenia môže sprevádzať iba jedna osoba (rodinný 
príslušník), sprevádzajúcej osobe nebude umožnený vstup do zariadenia. 

 Pri vstupe do zariadenia bude klientovi zmeraná teplota. V prípade zvýšenej teploty 
alebo príznakov respiračného ochorenia klienta (zvýšená teplota nad 37,2 °C /alebo 
v závislosti od zdravotného znevýhodnenia klienta, kašeľ, sekrécia z nosa) nebude 
klientovi umožnený vstup so zariadenia. Vstup do zariadenia bude tomuto klientovi 
opätovne umožnený až nasledujúci týždeň po preukázaní bezinfekčnosti od jeho 
ošetrujúceho lekára. 

 Pri vstupe do zariadenia je klient a sprevádzajúca osoba povinná mať prekryté 
dýchacie cesty, rešpektovať hygienicko-epidemiologické opatrenia prijaté 
v zariadení /dezinfekcia rúk a predmetov pred vstupom do zariadenia/. 

 

2. Príjem nového klienta: 

 Klient, resp. jeho zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba klienta pri príjme do 
zariadenia vyplní na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení počas trvania 
mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 čestné vyhlásenie o 
zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku. 

 Klient je povinný predložiť bezinfekčnosť. Vzhľadom na rizikovosť prostredia, do 
ktorého klient prichádza, doporučujeme aj test na COVID-19. Zároveň bude 
potrebné 14 dní po príchode sledovať jeho zdravotný stav so zameraním na príznaky 
respiračného ochorenia. V prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia alebo 
zvýšenej teploty klienta počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite 
izolujú klienta od ostatných klientov a postupujú v súlade s usmernením RÚVZ. 

 Klienta pri príjme do zariadenia môže sprevádzať iba jedna osoba (rodinný 
príslušník), sprevádzajúcej osobe nebude umožnený vstup do zariadenia. 

 Pri vstupe do zariadenia bude klientovi zmeraná teplota, v prípade zvýšenej teploty 
alebo príznakov respiračného ochorenia klienta (zvýšená teplota nad 37,2 °C /alebo 
v závislosti od zdravotného znevýhodnenia klienta, kašeľ, sekrécia z nosa) nebude 

http://likavka.dsszsk.sk/


LIKAVA – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

034 95  Likavka 9 

________________________________________________________________________ 
Telefón  E-mail Internet IČO 

+421-44-4305810 dagmar.svecova@vuczilina.sk http://likavka.dsszsk.sk/ 006 477 81 

klientovi prijatý do zariadenia. Klient bude do zariadenia prijatý až nasledujúci 
týždeň po preukázaní novej  bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára. 

 Pri vstupe do zariadenia je klient a sprevádzajúca osoba povinná mať prekryté 
dýchacie cesty, rešpektovať hygienicko-epidemiologické opatrenia prijaté v zariadení 
/dezinfekcia rúk a predmetov pred vstupom do zariadenia/. 

 
 
V Likavke 23.06.2020 
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