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Postup prijímania nových klientov  

 

Uvoľňovacie opatrenia MPSVaR SR platné od 3. 6. 2020 
 

Na základe Plánu postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb DD a DSS Žiar 
nad Hronom od 15.06.2020 začne prijímať nových klientov do zariadenia.  
 
Podmienky a postup prijatia nového klienta: 
 
• Klient, resp. rodinný príslušník vyplní čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej 

anamnéze klienta a osôb, s ktorými je v styku. 

• Klient je prijatý do zariadenia po splnení nasledovných podmienok: 
   Klient nemusí absolvovať pobyt v karanténnej miestnosti - klient, resp. rodinný príslušník 

predloží sociálnej pracovníčke alebo vedúcej ZÚ potvrdenie o bezinfekčnosti od 
ošetrujúceho lekára a test na COVID-19 s negatívnym výsledkom  

   Klient musí absolvovať pobyt v karanténnej miestnosti – klient predloží potvrdenie 
o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára a nemá potvrdenie o negatívnvnom výsledku 
testu na COVID-19. V tomto prípade musí zotrvať v karanténe 14 dní. 

• Pri príchode do zariadenia môže sprevádzať klienta len 1 rodinný príslušník, ktorému bude 
umožnený vstup len v priestoroch THP a vstupnej haly. 

• Klient aj sprevádzajúca osoba majú povinnosť pri vstupe do budovy mať prekryté horné 
dýchacie cesty rúškom. Pri vstupe si dezinfikujú ruky.  

• Pri vstupe do zariadenia informátor zmeria teplotu nového klienta a sprevádzajúcej osoby. 
Informátor zapíše údaje do dennej evidencie návštev. 

• V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude umožnený vstup 
klienta alebo sprevádzajúcej osoby do zariadenia. Vstup do zariadenia bude tomuto klientovi 
umožnený až po preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára. 

• Návštevy novoprijatého klienta sú možné len v prípade, ak nie je tento v karanténnej 
miestnosti, najskôr na druhý deň pobytu za podmienok stanovených zariadením. Ak je klient 
v karanténnej miestnosti, návšteva môže prísť až na 15. deň od prijatia klienta do zariadenia. 

• Zamestnanci sociálneho úseku oboznámia nového klienta a rodinných príslušníkov 
o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii 
chodu zariadenia. 

Ak sa objavia príznaky nákazy COVID-19 u rodinného príslušníka nového klienta kedykoľvek po 
dobu 14 dní od nástupu klienta do zariadenia, bezodkladne o tom informuje zamestnancov DD 
a DSS Žiar nad Hronom! 

 
V Žiari nad Hronom, 15.06.2020 
 
                                                                                       Ing. Peter Hlaváč 
                 riaditeľ DD a DSS ZH  


