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Krízový tím Zariadenia pre seniorov (ďalej aj „ZPS“) Domu pokojnej staroby (ďalej aj 

„DPS“) Cífer po zasadnutí, zvážení aktuálnej situácie a s ohľadom na „Plán uvoľňovania 

opatrení v sociálnych službách“ vydanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

dňa 02.06.2020, navrhol plán uvoľňovania opatrení, ktorý predložil na schválenie 

štatutárnemu zástupcovi Trnavskej arcidiecéznej charity (ďalej aj „TADCH“). 

Uvoľňovanie opatrení v ZPS DPS Cífer je rozdelené do 6. Fáz so začiatkom od 05.06.2020 

a predpokladané ukončenie poslednej fázy je 31.08.2020. Začiatok každej nasledujúcej fázy, 

resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od epidemiologickej 

situácie.  

Štatutárny zástupca TADCH schvaľuje nasledovný plán uvoľňovania opatrení v ZPS DPS 

Cífer v súvislosti s Covid-19: 

1. Fáza – od 05.06.2020 

 Umožnenie rodinným príslušníkom priniesť veci (balíčky), označené menom, pre 

klientov  

 Umožnenie vykonávania revízií okrem izieb prijímateľov sociálnych služieb  

 Obnovenie dodávateľských prác 

Personál následne vykoná kompletnú dezinfekciu prinesených vecí a ich odovzdanie 

klientovi.  

2. Fáza – od 10.06.2020 

 Umožnenie návratu klientov po pobyte v domácom prostredí pri splnení 

podmienky 14-dňového pobytu v karanténnej miestnosti DPS Cífer 

 Umožnenie prechodu klienta zo ZPS do iného ZSS podmieneného odkázanosťou s 

celoročnou pobytovou formou 

 

3. Fáza – od 15.6.2020 

 Umožnenie vybavovania úradných záležitostí klientov s potrebou ich fyzickej 

prítomnosti na týchto úkonoch - iba so sprievodom personálu alebo príbuzného. 

 Umožnenie návštev klientov výhradne vo vonkajších priestoroch zariadenia za 

podmienok, resp. režimu návštev: 

 max. 2 dospelé osoby/1 klienta/1 deň 

 tieto osoby sa nestriedajú za iné, ktoré chcú navštíviť toho istého klienta 

počas jednej návštevy 

 max. dĺžka návštevy: 25 minút 

 vo vonkajších priestoroch, kde prebiehajú návštevy môže byť maximálne 10 

návštevníkov/5 klientov v rovnakom čase - po skončení návštevy personál 

vykoná dezinfekciu dotykových plôch a vytvorí priestor pre ďalšie návštevy 

 z prevádzkových a personálnych dôvodov sa odporúča čas vykonávaných 

návštev v čase od 13:00 do 16:00 hod. 
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 každá návšteva je povinná dodržiavať prísne hygienické opatrenia, OOP 

(osobné ochranné prostriedky) pri vstupe do ZPS: 

 mať nasadené rúško, 

 dezinfekcia rúk, 

 skríning telesnej teploty, 

 zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. 

 

4. Fáza – od 1.7.2020 

 Umožnenie prijímania nových klientov, resp. žiadateľov o poskytovanie 

sociálnej služby pri dodržaní 14 dňového pobytu v karanténnej miestnosti ZPS. 

 Umožnenie návštev imobilných klientov na izbách za podmienok: 

 max. 2 dospelé osoby/1 klienta/1 deň 

 tieto osoby sa nestriedajú za iné, ktoré chcú navštíviť toho istého klienta počas 

jednej návštevy 

 max. dĺžka návštevy 20 minút 

 prísna hygiena a používanie OOP 

 povinnosť kompletnej dezinfekcie izby navštíveného klienta. 

 Umožnenie návštev mobilných klientov aj vo vnútorných priestoroch ZPS - iba 

v spoločenských miestnostiach, nie v izbách klientov! 

 Umožnenie spoločných aktivít klientov. 

 

5. Fáza – od 15.7.2020 

 Umožnenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič, masér a 

pod.) v priestoroch DPS Cífer. 

 Krátkodobé opustenie priestorov DPS Cífer počas dňa samostatne – len po 

individuálnom zvážení a v závislosti od aktuálnej situácie a stavu klienta, s použitím 

OOP počas celého pobytu mimo zariadenia. 

 

6. Fáza – od 01.08.2020 

 Umožnenie opustenia DPS Cífer do domácnosti na víkend alebo sviatky, za 

podmienky podpísania Čestného prehlásenia o zabezpečení všetkých potrebných 

opatrení na predchádzanie šírenia Covid-19 počas pobytu klienta v domácnosti 

a pri preprave zo a do DPS Cífer. 

 

Dôležité doplňujúce informácie pre zamestnancov, klientov a návštevy: 

 preferencia realizácie návštev vo vonkajších priestoroch ZPS, v závislosti od stavu 

klienta, počasia a fázy uvoľňovania, 

 návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy vo 

vonkajších, prípadne vnútorných priestoroch – v závislosti od stavu klienta, počasia 

a fázy uvoľňovania, 

 dbanie na dôsledné používanie OOP zo strany zamestnancov, návštevníkov i klientov, 
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 dezinfekcia všetkých dotykových plôch po každej návšteve, 

 dôsledný skríning všetkých návštev – za realizáciu zodpovedá opatrovateľská smena,  

 konkrétna fáza uvoľňovania môže byť operatívne prispôsobená na základe dopytu po 

službe zo strany klientov, ich možností a schopností dodržiavať hygienicko - 

epidemiologické opatrenia a priestorových, personálnych a materiálno - technických 

možností ZPS. 

 

V nadväznosti na tento Plán uvoľňovania opatrení v DPS Cífer je vedúca zariadenia 

DPS Cífer zodpovedná za: 

 zverejnenie Oznamu pre návštevy na vstup do ZPS Cífer (vzor tvorí prílohu č. 1 

tohto príkazu). 

 Zverejnenie Oznamu pre návštevy na webovej stránke TADCH. 

 Skríning návštev a jeho písomne zaznamenávanie, vrátane podpisovania Čestného 

prehlásenia návštev o cestovateľskej anamnéze, karanténe, príznaky respiračného 

ochorenia (vzor tvorí prílohu č. 2 tohto príkazu). 

 Obmenu dezinfekčných prostriedkov podľa plánu obmien dezinfekcie. 

 

Tento príkaz dopĺňa Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku 

a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení v ZPS DPS Cífer a všetky s ním 

súvisiace dokumenty. Dotknuté časti nahrádza pokynmi uvedenými v tomto príkaze. Všetky 

ostatné dokumenty, a ich časti, ostávajú naďalej v platnosti. 

 

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 05.06.2020 a za jeho výkon opatrení v jeho súvislosti 

zodpovedá vedúca zariadenia pre seniorov Domu pokojnej staroby Cífer.  

Prílohy: 

Oznam pre návštevy na vstup do ZPS Cífer (vzor) 

Čestné vyhlásenie návštevy DPS Cífer (vzor) 

 

 

V Trnave, dňa 05.06.2020 

 

 

Ing. Miroslav Dzurech 

Štatutárny zástupca TADCH 

 

 


