
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č.3    

 Usmernenie k uvoľňovaniu opatrení  

v súvislosti s COVID-19  

od 04.06.2021 – návštevy klientov   a pobyt mimo zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schválila :  Ing. Rita Kubíková v.r.  – poverená riadením Patria – DD v Galante 

v Galante dňa:03.06.2021 



Dodatkom č. 3 

 

Mení sa bod 10. 

1. Od 04.06.2021  sa klientom  umožňuje opustenie priestorov zariadenia počas dňa  v čase 

od:  08.00 hod. do 19.30 hod.  za  dodržiavania aktuálnych protiepidemiologických 

opatrení platných v našom regióne. 

Klient pri opustení zariadenia musí mať pri sebe doklad o očkovaní a musí vyplniť 

čestné prehlásenie o poučení k opusteniu zariadenia 

 

Vkladá sa: 

 

Pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka 

 

 

1. Od 04.06.2021 je prijímateľovi sociálnych služieb  umožnený pobyt mimo zariadenia 

v domácnosti rodinného príslušníka podľa potreby a jeho vlastného uváženia, za 

dodržiavania všeobecných zásad prevencie pred nákazou COVID-19, s odporúčaním 

vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou osôb, cestovaniu do zahraničia 

a dodržiavania aktuálne platných epidemiologických opatrení. 

2. Pobyt mimo zariadenia v domácnosti rodinného príslušníka s prenocovaním, prijímateľ 

nahlasuje deň vopred do 09.00 hod. hlavnej sestre. 

3. Každý pohyb prijímateľa mimo areál zariadenia eviduje pracovník vrátnice v príslušnej 

evidencii. 

4. Odporúčaný je dlhodobý pobyt mimo zariadenia minimálne 5 dní, z dôvodu aplikácie 

preventívnych opatrení po návrate do zariadenia. 

5. Klient pri odchode zo zariadenia na viac ako 1 deň, vyplní tlačivo : „Žiadosť o prerušenie 

poskytovania sociálnej služby v Patria – Domov dôchodcov v Galante“ /viď. príloha/. 

6. Klient pri odchode zo zariadenia na viac ako 1 deň, vyplní : „Čestné vyhlásenie o opustení 

zariadenia“ /viď. príloha/. 

7. Rodinný príslušník, u ktorého bude klient počas pobytu mimo zariadenia vyplní : „Čestné 

vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze“ /viď. príloha/. 

 

 

Návrat klienta do zariadenia 

 

 

1. Klient, prípadne jeho  rodinný príslušník je povinný si vopred osobne, telefonicky, alebo 

emailom dohodnúť termín návratu do zariadenia s hlavnou sestrou, prípadne sociálnym 

pracovníkom, ktorý ho informuje o aktuálnych opatreniach platných v daný deň 

v zariadení. 

2. Podmienky návratu sú vždy  aktualizované podľa epidemiologickej situácie,  s ktorými 

je prijímateľ pred návratom do zariadenia oboznámený, a sú pre klienta záväznými. 

 



3. Preventívne opatrenia po návrate z pobytu mimo zariadenia: 

- klient,  ktorý opustí zariadenie na viac ako 5 dní, sa pri návrate do zariadenia preukáže 

negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hod. 

- klientovi, ktorý opustí zariadenie na menej  ako 5 dní bude pri návrate  

zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom, ktorú pracovník zapíše do príslušnej 

evidencie a bude  testovaný antigénovým testom v zariadení . 

4. Každý klient pri návrate do zariadenia podpíše : „Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave 

a cestovateľskej anamnéze“ /viď.príloha/. 

5. V prípade zvýšenej telesnej teploty, príznakov respiračného ochorenia alebo 

pozitívneho výsledku antigénového testu, manažment celkovej starostlivosti preberá 

ošetrujúci lekár.  Klient nastúpi na povinnú izoláciu, na konci ktorej bude znovu 

testovaný. 

6. Rodinný príslušník, ako aj prijímateľ sociálnej služby, počas celej doby opustenia  

zariadenia /mimo domácnosti rodinného príslušníka/  je povinný mať vhodne prekryté 

horné dýchacie cesty /ústa, nos/ a dodržiavať také preventívne epidemiologické 

opatrenia vo vzťahu k prijímateľovi, aby sa čo najväčšej miere eliminovala možnosť 

jeho nákazy. 

7. Ak sa u rodinného príslušníka u ktorého bol klient v domácnosti,  kedykoľvek po dobu 

14 dní od pobytu potvrdí ochorenie na COVID-19, je povinný bezodkladne informovať 

riaditeľku zariadenia. 

8. Ak sa potvrdí ochorenie na COVID-19 u prijímateľa sociálnych služieb, poskytovateľ 

je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti rodinného príslušníka, kde 

prijímateľ absolvoval pobyt mimo zariadenia v období 14 dní pred potvrdením nákazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Žiadosť o prerušenie poskytovania sociálnej služby v Patria – Domov dôchodcov v Galante 

Čestné vyhlásenie o opustení zariadenia 

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze – rodinný príslušník 

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze - klient 

 

 

 


