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Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu 

zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov 

v období od 20. 12. 2021 do 9. 1. 2022 
 

Štatutárny zástupca neziskovej organizácie v súlade s vydaným usmernením 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v a súlade s Nariadením 

vlády č. 735/2021 povoľuje návštevy v zariadeniach sociálnych služieb za 

nasledovných podmienk: 
 

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov 

platí: 

• Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „príjímateľ“) môžu opustiť 

zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov na 

minimálne 72 hodín. Len vo výnimočných prípadoch 

je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na 

kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného 

poskytovateľa. 

• Pred odchodom zo zariadenia každý prijímateľ alebo jeho rodinný 

príslušník obdrží  INFORMOVANÝ SÚHLAS KLIENTA K PRERUŠENIU 

POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY (viď. nižšie) s pokynmi 

poskytovateľa, aby bol zabezpečený bezproblémový nástup do 

zariadenia od blízkej osoby. 

• Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa 

vracia od blízkej osoby a následne je prijímateľ povinný podriadiť sa 

izolácii, a to nasledovne: 

- Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní, 

- Prekonaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní, 

- Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote - 5 dní. 

• Po ukončení izolácie bude potrebné opätovné otestovanie prijímateľa. 

• Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní 

Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave 

PSS a osôb, s ktorými je v styku. 
 

 

Mgr. Lenka Hudecová 

   štatutárny zástupca n.o. 
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INFORMOVANÝ SÚHLAS KLIENTA 

K PRERUŠENIU POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

Klienti zariadenia, ktorí nie sú kompletne zaočkovaní môžu počas trvania núdzového stavu 

bezpečne opustiť zariadenie na obdobie dlhšie ako 72 hodín. V záujme bezpečnosti návratu do 

kolektívu zariadenia im bude v deň príchodu vykonaný AG test na ochorenie COVID-19 

a následne absolvujú preventívnu 5. dňovú izoláciu vo vyhradených priestoroch zariadenia. 

V deň ukončenia izolácie bude klientovi vykonaný opakovaný AG test. Klient v čase trvania 

preventívnej izolácie neprichádza do kontaktu s inými osobami, nie je k nemu umožnená 

návšteva a vstup iných osôb (okrem personálu).  

Prosíme o včasné informovanie o návrate klienta do zariadenia na telefónnom čísle 045/53 

23 988 počas pracovných dní od 07:00 do 15:30 hod. Návrat klienta je možný len v pracovné 

dni v čase od 7:00 – 15:00 hod. z dôvodu pretestovania klienta po návrate z domáceho 

prostredia. 

Klient, ktorý opúšťa zariadenie si je vedomý vážnosti situácie súvisiacej s ochorením COVID-

19 na Slovensku a svojim podpisom dáva zariadeniu na vedomie, že koná bez akéhokoľvek 

nátlaku a dobrovoľne opúšťa zariadenie. Zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že bol 

v dostatočnej miere informovaný personálom zariadenia o potrebe vyhýbať sa spoločenským 

stretnutiam, kontaktom s osobami, ktoré pracujú v zamestnaniach s vysokým počtom 

zamestnancov a taktiež osobám s cestovateľskou či inak závažnou anamnézou.   

Zároveň je potrebné, aby osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta dodržiavali základné 

hygienicko-epidemiologické opatrenia počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí, t.j.: 

• prekrytie horných dýchacích ciest mimo domácnosti a na miestach na to určených, 

• odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od 

rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas trvania 

prerušenia poskytovania sociálnej služby a ani ich prijímanie v domácnosti), 

• dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho 

rodinného príslušníka - klienta zariadenia. 

• zároveň žiadame a odporúčame rodinným príslušníkom klienta zariadenia, aby 

predtým ako prijímateľ opustí zariadenie a príde počas prerušenia poskytovania 

sociálnej služby do ich domácnosti, zvážili absolvovania testu (AG alebo PCR) s 

cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka a následným šírením 

ochorenia COVID-19 v zariadení.  

•  

Klient podpisom tohto informovaného súhlasu potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia. 
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Prevzal(a)........................ 
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