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S01 

Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej 
služby  a službou včasnej intervencie - Špecializované zariadenie v Trnave (ŠZvTT) 

 

_S01 Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby a službou včasnej intervencie - Špecializované zariadenie v Trnave 

 

Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 M o n i t o r i n g V ý s t r a h a O h r o z e n i e 

 
 
Indikátory pre fázy pandemického semafora v sociálnych 
službách – semafor prepína štatutár alebo písomne 
poverená osoba štatutárom podľa miery naplnenia 
indikátorov pre jednotlivé fázy/farby 
 
 
 

Zelená fáza Oranžová fáza Červená farba 

Štádium bez výskytu ochorenia Covid-19, 
stanovisko podľa COVID automatu 
 

Splnené aspoň 2 indikátory z 
nasledovných: 
 - suspektná osoba  
- zhoršená situácia v mieste poskytovania 
služby, resp. v okrese podľa RÚVZ 
 - kontakt s potvrdenou osobou (nízky čas 
    expozície do 15 min) 
- návrat z rizikovej krajiny 

Splnený je aspoň 1 indikátor z 
nasledovných:  
- zhoršená situácia v mieste 
poskytovania služby, resp. v okrese 
podľa RÚVZ 
- kontakt s potvrdenou osobou (vysoký 
čas expozície viac ako 15 minút 
 - potvrdenie ochorenia Covid-19 
(klient, zamestnanec, rodinný 
príslušník) 

P.č. Názov opatrenia  
1. Pri príznakoch Covid-19 Neprijíma sa klient, ktorý má príznaky 

Covid-19; Zamestnanci kontaktujú 
zodpovednú osobu telefonicky a klient sa 
izoluje a doliečuje v domácom prostredí, 
pri zhoršení zdravotného stavu je vyšetrený 
na Covid-19; nástup možný až po 
prekonaní choroby 

Domáca izolácia aj úzkych kontaktoch do 
doby určenej RÚVZ, resp. všeobecným 
lekárom 
Návrat do zelenej , alebo prechod do 
červenej fázy len na základe usmernenia 
RÚVZ 

Prerušenie prevádzky na potrebný čas 
s následnou podporou klientov inou 
formou a v súlade s §104a ods. 2 
zákona o sociálnych službách 
Otvorenie je možné až po zániku 
ohniska infekcie, dohľadania kontaktov 
a odporučenia RÚVZ SR 

2. Rúško/respirátor FFP2 Klient: nemá rúško - výnimka 
Zamestnanec: rúško v interiéri , v exteriéri 
bez obmedzenia 
V rámci komunitného nažívania v zariadení 
upúšťame od nosenia rúška, iba v prípade 
prítomnosti symptómov ako je nádcha, 
kašeľ  a pod. je povinnosť nosiť rúško 
u zamestnanca  

Klient :  nemá rúško - výnimka  

 Zamestnanec: v interiéri  rúško                                                                                                                                                                                                                                            

 

Klient : nemá rúško - výnimka 
       
Zamestnanec: respirátor v interiéri , v 
exteriéri rúško 
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3. Prijímanie nového prijímateľa sociálnej služby 
do ŠZ v Trnave 

Pri príjme klienta – dieťaťa do zariadenia je 
požadované lekárske potvrdenie 
o bezinfekčnosti dieťaťa od lekára a čestné 
písomné vyhlásenie rodiča 
o bezpríznakovosti (berieme zreteľ na 
výnimky z usmernenia: osoby s poruchami 
autistického spektra) 

Pri príjme do zariadenia je požadované aby 
dieťa bolo 7 dní izolované v domácom 
prostredí  len medzi svojimi rodinnými 
príslušníkmi 
- od dieťaťa resp. jeho zák. zástupcu  pri 
nástupe do zariadenia je požadované 
lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti 
dieťaťa od lekára a čestné písomné 
vyhlásenie rodiča o bezpríznakovosti 
(berieme zreteľ na výnimky z usmernenia: 
osoby s poruchami autistického spektra) 

Prijímanie nových klientov  do 
zariadenia  sa neodporúča; až po zániku 
prípadného ohniska. Prípadne po 
súhlase riaditeľky zariadenia. 

4. Zhromažďovanie sa pred vstupom do budovy  Minimalizovať čas strávený pred vstupom 
a v budove ak je potrebné riešiť  záležitosti  
ohľadom dieťaťa so zákonným zástupcom 
dieťaťa, je nutné mať rúško. 
 

Nezhromažďovať sa , dodržiavať prísne 
hygienicko-epidemiologické opatrenia. Do 
budovy môže prichádzať v prípade potreby 
len jedna osoba za klienta, ktorá je plne 
zaočkovaná, prípadne  testovaná ( od 
odberu PCR 72 hodín, AG testu 48 hodín, 
prípadne prekonali Covid ochorenie za 
ostatných 180 dní)  max. na 15 min. 

Nezhromažďovať sa , dodržiavať prísne 
hygienicko-epidemiologické opatrenia.  
Nevstupovať do zariadenia resp. 
vnútorných priestorov ŠZ. 

5. Služba včasnej intervencie – terénna forma  
 
 
 
 
 

Povolené, bez obmedzenia Zamestnanec sa telefonicky  ohlási pred 
návštevou v domácom prostredí v rodine 
a zistí či sú zdraví. Pri príchode 
zamestnanca do rodiny rodič vyplní čestné 
písomné vyhlásenie  o bezpríznakovosti 
všetkých zúčastnených rodinných 
príslušníkov   na stretnutí a dodržiavajú R-
O-R podľa aktuálnych 
protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR. 

Aktivity mimo zariadenia sú zakázané. 
Spustené budú až po zániku 
prípadného ohniska. 

6. Konzultácie zamestnancov úseku výchovy 
s rodičmi klientov 

Povolené, bez obmedzenia Minimalizované osobné stretnutia pri 
preukázaní zaočkovania, prípadne 
negatívneho Ag testu, uprednostnenie 
telefonickej a e-mailovej komunikácie 

Konzultácie s rodičmi len telefonickou 
a e-mailovou formou 

7. Monitoring telesnej teploty klientov a 
zamestnancov združujúcich sa v zariadení 

V prípade prítomných symptómov 
ochorenia,   
preventívne – monitoring symptómov: 

- Ranný monitoring zamestnancov, 
meranie telesnej teploty  

- monitoring  klientov zariadenia 
so záznamom merania teplôt je 
povinný 1 x za deň po príchode 

Monitoring symptómov: 
- Ranný monitoring zamestnancov, 

meranie telesnej teploty  
- monitoring  klientov zariadenia 

so záznamom merania teplôt je 
povinný 2 x za deň po príchode 
do zariadenia. 

 

Ambulantná forma: prerušenie 
poskytovania sociálnej služby  na 
potrebný čas s následnou podporou 
klientov inou formou a v súlade s §104 
a ods.2 zákona o sociálnych službách. 
Otvorenie je možné až po zániku 
ohniska infekcie, dohľadania kontaktov 
a odporučenia RUVZ. 
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do zariadenia, prípadne podľa 
potreby 

 

8. Pobyt klienta SS mimo ZSS – krátky pobyt mimo 
ZSS (školské zariadenia) 

Povolené, bez obmedzenia Sleduje sa klinický stav klientov – 
monitoring symtómov - (príznaky 
infekčného ochorenia – podľa 
štandardného postupu) a podľa postupu 
platných opatrení a štandardného postupu 
pre zabránenie prenosu SARS COV-2 
v sociálnych službách 

Sleduje sa klinický stav klientov 
monitoring symtómov -  (príznaky 
infekčného ochorenia – podľa 
štandardného postupu) a podľa 
postupu platných opatrení 
a štandardného postupu pre 
zabránenie prenosu SARS COV-2 
v sociálnych službách 

9. Návrat klienta do zariadenia, ak je neprítomnosť 
dieťaťa 5 a viac po sebe idúcich pracovných dní 
 
 

Pri nástupe do zariadenia každý prijímateľ 
sociálnej služby vypíše čestné vyhlásenie o 
bezpríznakovosti. 
 

Návrat klienta do zariadenia je 
podmienený predložením čestného 
vyhlásenia o bezinfekčnosti  
 

Klient až po zániku prípadného ohniska.  
Návrat klienta do zariadenia je 
podmienený predložením čestného 
vyhlásenia o bezinfekčnosti 

10. Sociálne služby ambulantného typu 
 

Vždy v pondelok každý prijímateľ  sociálnej 
služby   vypíše čestné vyhlásenie o 
bezpríznakovosti.  

Klient predloží čestné vyhlásenie o 
bezinfekčnosti .   

Ambulantná forma: prerušenie 
prevádzky na potrebný čas s následnou 
podporou klientov inou formou 
a v súlade s §104 a ods.2 zákona 
o sociálnych službách. 
Otvorenie je možné až po zániku 
ohniska infekcie, dohľadania kontaktov 
a odporučenia RUVZ. 

11. Skupinové/spoločenské aktivity Bez obmedzení 
 

Skupinové a spoločenské aktivity sú 
obmedzené, prebiehajú bez účasti iných 
osôb, v menších skupinách, ak je možné v 
exteriéri, dodržuje sa odstup a hygienicko-
epidemiologické opatrenia. 

Skupinové a spoločenské aktivity mimo 
zariadenia sa neodporúčajú. 
 

12. Stravovanie Režim stravovania podľa pravidiel 
stravovacej prevádzky a pri dodržovaní 
hygienicko-epidemiologických opatrení 
 

Dodržiavať hygienu. Klientom zariadenia sa 
strava podáva v jedálni zariadenia za 
prísnych hygienicko- epidemiologických 
opatrení.  Dodržiavať rozostup stolov min. 
na 2 m.  
Zamestnancom je strava podávaná 
v jedálni zamestnancov, pri dodržiavaní 
prísnych hygienicko – epidemiologických 
opatrení.  

Stravovanie sa klientom poskytuje 
v jedálni. Zamestnancom je strava 
podávaná v jedálni zamestnancov, pri 
dodržiavaní prísnych hygienicko – 
epidemiologických opatrení, prípadne 
priamo na svojom pracovisku 
(kancelária). 
 

13. Odpočinok Bez obmedzení Zabezpečenie pravidelného vetrania 
priestorov, zabezpečenie dostatočnej 
vzájomnej vzdialenosti pri odpočinku.  

Zabezpečenie pravidelného vetrania 
priestorov, zabezpečenie dostatočnej 
vzájomnej vzdialenosti pri odpočinku.  



S01 Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby a službou včasnej intervencie - Špecializované zariadenie v Trnave 

Sleduje sa klinický stav klientov - 
monitoring symptómov - (príznaky 
infekčného ochorenia – podľa 
štandardného postupu) a podľa postupu 
platných opatrení a štandardného postupu 
pre zabránenie prenosu SARS COV-2 
v sociálnych službách. 

Sleduje sa klinický stav klientov - 
monitoring symptómov - (príznaky 
infekčného ochorenia – podľa 
štandardného postupu) a podľa 
postupu platných opatrení 
a štandardného postupu pre 
zabránenie prenosu SARS COV-2 
v sociálnych službách. 

14. Návštevy cudzích osôb v zariadení ŠZ v Trnave Návštevy sú povolené, prednostne 
v exteriéri, resp. v súlade s usmernením 
MPSVR SR a vnútorným predpisom 
poskytovateľa sociálnej služby: 
Status zaočkovanej osoby bez obmedzenia, 
ostatní preukázaním sa : 

- RT PCR test negatívny nie starší 
ako 72 hod. 

- Ag test negatívny nie starší ako 
24 hod 

- Prekonanie ochorenia nie viac 
ako pred 180 dňami 

Návštevy sú povolené len za prísnych 
hygienicko-epidemiologických opatrení . 
Návštevy sa realizujú prednostne v 
exteriéri. 
Dodávatelia externých služieb – 
v nevyhnutnom prípade sa návštevy týchto 
osôb realizujú so súhlasom riaditeľky 
v interiéri, ak je to však možné, tak 
v exteriéri. 

Návštevy sú zakázané .  
 
Podpora kontaktovania sa s rodinou 
prostredníctvom telefonickej 
komunikácie. 
 
V prípade cudzích osôb po zvážení 
a súhlase riaditeľky zariadenia. 

15. Návrat zamestnancov po dovolenke do práce Zamestnanci sa vracajú v súlade s 
vnútorným predpisom poskytovateľa 
(zabezpečené testovanie Ag testami pred 
nástupom do práce). 

Zamestnanec je otestovaný pred vstupom 
na pracovisko Ag testami,  dodržiava prísne 
hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

Zamestnanec je otestovaný pred 
vstupom na pracovisko Ag testami,   
Zamestnanec dodržiava prísne 
hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

16. Testovanie zamestnancov Testovanie zamestnancov podľa 
usmernenia  MPSVR SR z 19.7.2021 
s ohľadom na status plne zaočkovanej 
osoby 

Pravidelné 14 dňové testovanie 
zamestnancov  aj mimoriadne v prípade 
vyskytnutých symptómov na pracovisku 

Pravidelné testovanie všetkých 
zamestnancov, určený termín. 

17. Testovanie klientov Testovanie klientov : podľa 
usmernenia  MPSVR SR z 19.7.2021 
s ohľadom na výnimku sa nerealizuje. 

Pravidelné týždňové čestné písomné 
vyhlásenie rodiča o bezpríznakovosti 
dieťaťa. 

Po návrate do zariadenia  je potrebné 
čestné písomné vyhlásenie rodiča 
o bezpríznakovosti dieťaťa. 

V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu (dezinfekcia rúk, používanie vhodných OOP, dodržiavať sociálnu 
vzdialenosť, nekontaktovať sa, pravidelne vykonávať dezinfekciu s virucídnym účinkom v zariadení sociálnych služieb všetkých dotykových plôch, zabezpečiť pravidelné 
vetranie priestorov a iné.) v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. 
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