
 

 

            

 

Špecializované zariadenie v Trnave 

Podjavorinskej 36 | 917 01 Trnava | Slovenská republika 

 
  
Podmienky k poskytovaniu ambulantnej formy sociálnej služby 
v Špecializovanom zariadení v Trnave – aktualizácia k 22.03.2021 (zmeny sú 
modrou farbou) 
 
 
Toto usmernenie upravuje základné podmienky poskytovania sociálnych služieb 
v Špecializovanom zariadení v Trnave, platnými od 8.6.2020, v súlade s aktuálnymi hygienicko - 
epidemiologickými opatreniami vydanými príslušným RÚVZ na zamedzenie šírenia ochorenia 
COVID – 19. 
Špecializované zariadenie v Trnave zabezpečí prevádzku denne s maximálnym počtom 15 detí 
v jednej skupine, prípadne v dvoch skupinách, v čase od 7.30-15.30 hod (platnosť od 22.3.2021). 
Pred nástupom detí do Špecializovaného zariadenia (ďalej len“ ŠZ)  sú všetci zamestnanci 
zariadenia testovaní na COVID-19. 
 
PRÍCHOD KLIENTA - dieťaťa DO ŠZ ZARIADENIA V TRNAVE: 

Zamestnanci ŠZ v Trnave zabezpečia obmedzovanie zhromažďovania ľudí pred vstupom do budovy 
Špecializovaného zariadenia a je nutné minimalizovať čas sprevádzajúcej osoby dieťaťa strávený v 
zariadení len na nevyhnutné odovzdanie a vyzdvihnutie dieťaťa od zamestnanca pred vstupom do 
budovy zariadenia (vzhľadom na vyhlásený núdzový stav od 1.10.2020 na obdobie 45 dní sa 
platnosť predlžuje minimálne do 14.11.2020, prípadne do vyhlásenia ukončenia núdzového stavu). 
Zariadenie je povinné zabezpečiť organizáciu pohybu osôb v prípade ich zvýšenej koncentrácie 
v areáli ŠZ- je potrebné dodržiavať rozstupy 2 metre. Pre všetky osoby (okrem detí, u ktorých to 
vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné, alebo žiaduce) platí počas príchodu do zariadenia 
povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka). Od 4.7.2020 všetky osoby 
pohybujúce sa v areáli - exteriéri ŠZ sa môžu pohybovať bez ochranného prekrytia horných 
dýchacích ciest v prípade dodržania minimálne 2 m odstupu od iných osôb. 
Do vnútorných priestorov ŠZ nesmú vstúpiť ani sa v nich pohybovať sprevádzajúce osoby klientov, 
ani žiadne iné cudzie osoby (platnosť do 3.7.2020)! Do vnútorných priestorov ŠZ je možné vstúpiť 
sprevádzajúcim osobám klientov a iným cudzím osobám len v prípade potreby komunikácie 
s personálom ŠZ a je povinnosť dezinfekcie rúk a mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, 
šatka). Dôležité je, aby deti ŠZ  prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré žijú v spoločnej 
domácnosti. 
Pri vstupe do ŠZ zdravotná sestra, alebo iný poverený zamestnanec  zabezpečí každodenný ranný 
zdravotný filter, ranné meranie teploty detí a zamestnancov zariadenia, bezkontaktným 
teplomerom. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) u dieťaťa, zamestnanec ŠZ 
v Trnave dieťa nepreberie!  
Zákonný zástupca predkladá pri nástupe dieťaťa do ŠZ „Čestné prehlásenie o zdravotnom stave 
dieťaťa a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku“ 
(Príloha č.1). Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné 
„Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa“, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Príloha č.2) 
Pri zvýšenej teplote alebo príznakoch respiračného ochorenia - zvýšená teplota - nad 37,2 °C, 
kašeľ, sekrécia z nosa dieťaťa alebo zamestnanca, im nebude umožnený vstup do zariadenia. 
V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID-19 u dieťaťa, zákonný zástupca 
bezodkladne o tejto situácií informuje  sociálnu pracovníčku, riaditeľku ŠZ v Trnave.  Povinnosťou 



 

zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 
všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast.   
Zákonný zástupca, zamestnanci ŠZ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia pri 
privádzaní dieťaťa do Špecializovaného zariadenia v Trnave. 
 
V PRIESTOROCH ZARIADENIA:  
Po príchode dieťaťa  do ŠZ zariadenia sa dieťaťu  vykoná v interiéri na chodbe pri vstupe zariadenia 
hygiena rúk  dezinfekčným mydlom, k dispozícií sú tiež jednorazové papierové utierky.  
Počas dňa (prevádzky zariadenia) sa pravidelne sleduje zdravotný stav detí a zamestnancov 
zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračných ochorení. Telesná teplota sa 
meria bezdotykový teplomerom pred vstupom do zariadenia a v priebehu dňa u detí 
a u zamestnancov ŠZ. V prípade vyskytnutia sa príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej 
teploty detí počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných 
klientov, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do ŠZ zariadenia. Po 
zistení   takýchto príznakov nemôže byť dieťa prijaté opätovne do zariadenia najmenej 48 hodín. 
Je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe- či, resp. kedy 
dieťa môže opätovne nastúpiť do zariadenia. Lekár dieťaťa sa vyjadrí písomným potvrdeným, ktoré 
rodič odovzdá zariadeniu pri nástupe dieťaťa. (Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa príloha č.3) 
Izolácia/expektácia klienta v prípade podozrenia z nákazy na COVID-19, podozrenia z ochorenia 
na COVID-19 alebo ochorenia na COVID-19: 
V ŠZ bude vyčlenená miestnosť – ako izolačná, vhodný priestor pre izoláciu / expektáciu klientov 
z dôvodu podozrenia z nákazy na COVID-19 až do príchodu rodinného príslušníka s ktorým 
odchádza do domácej 14 dňovej karantény alebo pre iné epidemiologické dôvody s rizikom 
prenosu COVID-19, ďalej z dôvodu diagnostiky, testovania, potvrdenia alebo vylúčenia, a liečbu 
COVID-19, ochorenia na COVID-19. Priestory sú viditeľne označené a neprístupné pre ďalších 
klientov, ktorí nepotrebujú izoláciu. 
V každej miestnosti zariadenia, v ktorej sa pohybujú deti alebo zamestnanci sa zabezpečí 
pravidelné vetranie, ktoré je základným preventívnym opatrením. Nepedagogický zamestnanec 
zariadenia (ktorý nie je v priamom kontakte s dieťaťom nosí rúško alebo ochranný štít). 
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (ktorý je v priamom kontakte s dieťaťom) majú 
odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít (podľa typu dieťaťa). 
Zamestnanci zariadenia sa v interiéri zariadenia pohybujú s vhodne prekrytými hornými dýchacími 
cestami (rúško, šál, šatka) dobrovoľne, no v kontakte s inou osobou /napr. osoba sprevádzajúca 
dieťa/ komunikujú povinne s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Toto 
opatrenie sa nevzťahuje na deti – klientov ŠZ.  
Činnosti organizuje ŠZ pre deti tak (v závislosti od počasia), aby čo najväčšiu časť dňa trávili v 
exteriéri zariadenia a zabezpečí organizáciu ich činností v oddelených menších skupinách, resp. 
uprednostňovať individuálnu prácu s dieťaťom. Zamestnanci zariadenia zabezpečia, aby sa skupiny 
detí v exteriérových aj interiérových priestoroch striedali za účelom zamedzenia zoskupovaniu 
väčšieho počtu detí.  
ŠZ neorganizuje v čase mimoriadnej situácie žiadne spoločenské akcie – podujatia s účasťou 
cudzích osôb, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb. 
 
Epidemiologické vyšetrenie a testovanie zamestnancov v prípade rozšírenia ochorenia COVID-
19 v ZSS: 
Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ vrátane 
rozsahu testovania klientov/zamestnancov na základe epidemiologickej anamnézy a 
prehodnotenia rizika ďalšieho možného šírenia nákazy v ŠZ. 
Odber biologického materiálu sa zabezpečuje v súčinnosti s VLD klienta s územne príslušným 
RÚVZ. Na základe výsledkov testovania sa pristupuje k nariadeniu príslušných 
protiepidemiologických opatrení vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy. 
Epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u klientov i personálu. 
Karanténa klientov/zamestnancov je zabezpečovaná v domácom prostredí. Návrat je možný po 2 



 

negatívnych výsledkoch testovania v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR, v 
prípade dlhodobej pozitivity IgG postupovať v zmysle „Odporúčania hlavného hygienika SR pre 
kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po 
prekonanej infekcii COVID-19“. Príjem nových klientov nie je povolený až do zániku ohniska 
nákazy. Nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické) sú vykonávané v určených 
intervaloch a kontrolované. Počas trvania ohniska nákazy sa vykonáva priebežná a po ukončení 
ohniska záverečná ohnisková dezinfekcia. 
 
STRAVOVANIE V ŠZ v TRNAVE:  
Stravovanie ŠZ zabezpečuje štandardným spôsobom, avšak s potrebou dbať vo zvýšenej miere na 
dodržiavanie aktuálnych hygienických pravidiel. Pred podávaním stravy si každé dieťa a 
zamestnanec dôkladne umyje ruky. Deti v jedálni budú rozdelené do dvoch skupín. Stravu vydáva 
personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú. Pri príprave jedál a pri 
vydávaní je nutné dodržiavať hygienické pravidlá (používanie okrem bežných OPP aj jednorázové 
rukavice, rúšku na tvár). 
 
 
ODPOČINOK DETÍ V ŠZ: 
ŠZ podľa svojich možností zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, aspoň 1 meter. Na 
odpočinok detí sa môžu používať vyvetrané a dezinfikované priestory herní. Výmena posteľnej 
bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom, prípadne podľa potreby. Vedie sa záznam 
o výmene bielizne. 
 
PREVENTÍVNE OPATRENIA POČAS PREVÁDZKY ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA:  
Priestory v interiéri ŠZ, hygienické zariadenia, priestory umyvární, ako aj hravé prvky v exteriéri sa 
dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Odporúča sa pravidelné 
používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou prostredia na 
dezinfekciu priestorov zariadenia. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu 
šatňových/vstupných priestorov, dotykových plôch kľučiek, vypínačov, dverí. Toalety ŠZ sú 
vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné 
osušenie rúk. Upratovací personál ŠZ zariadenia je informovaný a poučený o sprísnených 
podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 
ostatných povrchov a predmetov. O dezinfekcií ŠZ sa vedie dokumentácia. Hygienicko-
epidemiologický režim Špecializovaného zariadenia v Trnave je v prílohe č. 4. 
 
ZAMESTNANCI ŠZ: 
Zamestnanci ŠZ sú preškolení o vydaných opatreniach príslušných orgánov verejného 
zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, poznatkoch, všetkých preventívnych 
opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi počas poskytovania sociálnej služby v zariadení 
každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19.   
Kontrolovať aktuálny zdravotný stav (meranie teploty bezkontaktným teplomerom pri príchode 
do zariadenia a počas dňa podľa potreby), v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň 
zostať doma najmenej 48 hodín, oznámiť skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktovať ošetrujúceho 
lekára. 
Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou 
z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou 
je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť 
zamestnávateľovi. Ak sa u zamestnanca zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19 
v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje zamestnávateľa. Pri podozrení na 
ochorenie COVID 19 v zariadení, zariadenie postupuje podľa usmernenia miestne príslušného 
RÚVZ.  
O podozrení na ochorenie COVID-19 v zariadení, toto zariadenie hlási na príslušný RÚVZ 
podozrenie z ochorenia tak, ako v prípade iných infekčných ochorení.  



 

Poskytovateľ sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, hygienickými 
odporúčaniami a používa osobné ochranné pomôcky.  
Je potrebné rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19 zo 
strany zamestnancov zariadenia, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva 
zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:  
Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou 
papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný 
prostriedok na ruky na báze alkoholu.  
Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.  

Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne 
je zahodiť do koša.  

Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.  

Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.  

Nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí.  
V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.  
 
RIZIKOVÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV A KLIENTOV:  
- Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac  

- Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy  

- Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou  
Odporúčame, aby zamestnanci alebo klienti zariadenia, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili 
návrat do zariadenia (zamestnania) a v prípade znovuzaradenia sa do pracovného procesu, resp. 
v prípade opätovného začatia poskytovania sociálnej služby venovali zvýšenú pozornosť ochrane 
svojho zdravia (v prípade klientov aj ich rodinní príslušníci).  
V prípade ak dieťa alebo s ním v spoločnej domácnosti žijúca osoba patrí do rizikovej skupiny (napr. 
žije v jednej domácnosti so starým rodičom) je na zodpovednosti rodinných príslušníkov klientov, 
aby zvážili tieto rizikové faktory a rozhodli, či klient bude toto zariadenie navštevovať.  
 
ŠZ v Trnave oboznámi rodinných príslušníkov a zamestnancov  o aktuálnych hygienicko-
epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia. 
 
 
Prílohy: 
Č.1,2,3,4 (sú naďalej v platnosti bez zmeny) 
 
 
V Trnave, dňa: 4.6.2020 
Dátum aktualizácie: 22.03.2021 PhDr. Andrea Horníčková 
    riaditeľka ŠZ v Trnave 
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