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Pokyny v  ZPS a DSS  Dolný Kubín počas epidemiologickej situácie 

 COVID -19 – druhá vlna, červená fáza  

 

Na základe príkazov predsedníčky ŽSK č. 16/2020 zo dňa 2.10.2020 a 17/2020 zo dňa 

7.10.2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu pre 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prikazuje 

s okamžitou platnosťou 

1.  Návštevy  

 

 Úplný zákaz návštev v interiéri aj exteriéri a uzatvorenie  zariadenia pre 

verejnosť od  05.10.2020 do odvolania.  

2. Pokyny k donáške potravinových balíčkov, osobných vecí , finančnej hotovosti a iných 

úradných záležitostí 

           

 zabezpečovanie donášky potravinových balíčkov/osobných vecí pre PSS zo strany 

rodinných príslušníkov a známych,  prebieha v priestore vrátnice, za prísnych 

epidemiologicko – hygienických opatrení, (potravinové  balíčky budú preložené do 

krabíc a dôkladne dezinfikované) 

 nákupy pre  PSS budú aj naďalej  zabezpečovať  pracovníci soc.  úseku  2 x  týždenne, 

vzhľadom na možnosť objednať si celodennú stravu, len základné potraviny 

 zabezpečenie/prevzatie finančných prostriedkov na osobné konto PSS zo strany 

rodinných príslušníkov je možné len v priestore vrátnice, za prísnych epidemiologicko 

– hygienických opatrení  

(rúško, dezinfekcia rúk, odmeranie a zaznamenanie telesnej teploty, vypísanie čestného 

prehlásenia). 

 výdaj depozitov bude  prebiehať  v priestore vrátnice, za prísnych epidemiologicko – 

hygienických opatrení, po vopred dohodnutom telefonickom termíne 

(rúško, dezinfekcia rúk, odmeranie a zaznamenanie telesnej teploty, vypísanie čestného 

prehlásenia) 

 vypožičiavanie kníh z Oravskej knižnice bude prebiehať v priestoroch vrátnice, za 

prísnych epidemiologicko – hygienických opatrení  

(rúško, dezinfekcia rúk, odmeranie a zaznamenanie telesnej teploty, vypísanie čestného 

prehlásenia).   

Pracovníčka OK prevezme vypožičané knihy a odovzdá nové obvyklým spôsobom na 

podpis pracovníkovi sociálneho úseku, ktorý ich odovzdá p. knihovníčke v zariadení.  

 nevyhnutné úradné záležitosti PSS  budú zabezpečované len v sprievode  povereného 

pracovníka 
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3. Kontakt s príbuznými 

 

 PSS bude umožnený kontakt formou  balkónovej  komunikácie. Stretnutie  je potrebné 

vopred telefonicky dohodnúť. PSS  poverený  personál  privedie na dohodnutý  balkón po 

návšteve zavedie naspäť na izbu.   

 Umožnenie kontaktovania sa s rodinou formou telefonických hovorov, e-mailov a 

videohovorov 

 

4.  Sociálne poradenstvo  

 

 informácie k podaniu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, k umiestneniu v zariadení, 

ap.  sú  možné len telefonicky a elektronicky. 

 žiadosti občanov o umiestnenie  do zariadenia doporučujeme poslať poštou, v prípade 

potreby doplnenia žiadosti Vás budeme kontaktovať e- mailom, ktorý uvediete v žiadosti. 

Žiadosť bude zaradená do poradovníka žiadateľov, ktorú nájdete na web stránke 

zariadenia 

 v prípade osobného doručenia dokladov  k žiadosti o prijatie do zariadenia, je umožnený 

vstup len do priestoru vrátnice za prísnych epidemiologicko – hygienických opatrení. 

Prevzatie dokladov k žiadosti bude zabezpečené ich vložením do uzatvárateľnej nádoby, 

ku ktorej má prístup len zodpovedný pracovník . 

5. Posudková činnosť 

 

 posudková činnosť sa  vykonáva na základe odporúčania ŽSK len telefonicky, prípadne 

elektronicky. 

 

6. Príjem PSS do zariadenia 

 

 Príjem nových klientov sa neodporúča. 

7. Zdravotná starostlivosť 

 

 Lekárske vyšetrenia sú obmedzené len na nevyhnutné ošetrenie a len v sprievode 

personálu zariadenia. Doporučené  zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti je 

formou telefonickej konzultácie,  pri akomkoľvek zdravotnom probléme v zariadení.  

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 7.10.2020                                         Interný krízový tím 

                                                                                               ZPS a DSS Dolný Kubín 


