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Príloha č. 25 -  Rámcové podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov     

                          ZSS, návrat PSS a prijímanie nových PSS  
 

 Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-

19 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa stanovuje nasledovné podmienky pre 

krátkodobé opustenie priestorov ZSS, návrat PSS a prijímanie nových PSS: 

 

• Počas uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 bude povolené 

krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, absolvovanie lekárskych vyšetrení 

a vybavovanie úradných záležitostí. Odporúčame ich realizovať v sprievode 

zamestnanca ZSS a to maximálne v skupinách do 5 PSS s vyhnutím sa uzatvoreným 

priestorom s vyššou koncentráciou osôb (obchody). Je potrebné dodržať podmienku 

výlučne cesty na a z vyšetrenia bez zastavenia sa na občerstvenie a všeobecne 

mimovoľného pohybu, ktoré nesúvisí s vyšetrením. 

• Pri krátkodobom opustení priestorov ZSS, pri lekárskych vyšetreniach, alebo pri  

vybavovaní úradných záležitostí je potrebné používať OOP. 

• Po návrate PSS do zariadenia je potrebné u PSS a sprevádzajúcej osoby meranie teploty 

a zabezpečenie dezinfekcie rúk. 

• Počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pri návrate 

z dovolenkového pobytu a u novoprijatých PSS sú títo PSS/sprevádzajúca osoba 

povinní vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej 

anamnéze PSS a osôb, s ktorými bol PSS v styku. 

• PSS, ktorí sa vrátia z dovolenkového pobytu, pri návrate z hospitalizácie v ústavnom 

zdravotníckom zariadení a novoprijatí PSS budú po dobu 14 dní umiestnení 

v izolačných miestnostiach. Táto izolácia sa nevzťahuje na  PSS, ktorí sa vrátia 

z víkendového pobytu v domácnosti pri týždennej pobytovej forme a PSS vracajúcich 

sa z lekárskeho vyšetrenia. V prípade naplnenia kapacity izolačných miestností je 

možnosť umiestniť PSS do preventívnej izolácii v „HARMÓNIA“, Zariadenie 

sociálnych služieb Horné Štitáre - prevádzka Radošina, určenom Nitrianskym 

samosprávnym krajom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


