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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 „Odporúčanie MPSVRSR,
vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v
podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas
vianočných a novoročných sviatkov", (ďalej len "Odporúčanie MPSVR SR") vydanom
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, dňa 16.12.2020, a na základe odporúčania
predsedníčky Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, navrhol plán na zabezpečenie
bezpečného pobytu klientov pobytového zariadenia sociálnych služieb Dom pokojnej staroby
Cífer počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich
bezpečného návratu do zariadenia ako i režimu návštev klientov v zariadení, ktorý predložil
na schválenie štatutárnemu zástupcovi Trnavskej arcidiecéznej charity (ďalej aj „TADCH“).
Na základe Zápisnice o epidemiologickom vyšetrovaní Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave zo dňa 23.11.2020 a v súlade s Odporúčaním MPSVR SR
sú návštevy klientov v zariadení ZAKÁZANÉ.
Príbuzní klientov môžu svojim blízkym priniesť balíčky zreteľne označené menom klienta
výhradne nepotravinárskeho charakteru. Tie budú dezinfikované germicídnym žiaričom 7
hodín a následne odovzdané konkrétnemu klientovi.
Podmienky bezpečného pobytu klientov mimo zariadenia počas vianočných a
novoročných sviatkov a ich bezpečný návrat do zariadenia:
1. bezpečný pobyt klientov mimo zariadenia je možný iba v prípade, keď:
a) klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci pravidelného testovania určeného
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva negatívny výsledok na ochorenie
COVID-19,
b) klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci pravidelného testovania určeného
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v posledných 90 dňoch pozitívny
výsledok na ochorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia
COVID-19.
Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného pravidelného testovania
určeného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva pozitívny výsledok,
nemôžu na sviatky zariadenie opustiť - je nutná izolácia v zariadení a následné indikované
testovanie PCR testom.
2. bezpečný návrat klientov späť do zariadenia:
Všetci klienti zariadenia, ktorí opustili zariadenie počas vianočných a novoročných sviatkov,
sa do zariadenia môžu vrátiť, ak sa pri návrate preukážu negatívnym výsledkom PCR testu
na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín a následne zotrvajú v karanténe 7 dní
a po ich uplynutí im je vykonaný kontrolný antigénový test v zariadení.
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Klienti i príbuzní klienta, ktorý opúšťa zariadenia sú ústne i písomne informovaní formou
čestného prehlásenia o potrebe dodržiavania základných hygienicko - epidemiologických
opatrení počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí, t.j.:
- nosenie rúška mimo domácnosti,
- odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti,
- dôsledná pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácností počas pobytu klienta
zariadenia v domácnosti,
- povinnosť osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pred príchodom klienta zariadenia do tejto
domácnosti, absolvovať antigénový, resp. PCR test s negatívnym výsledkom na zabezpečenie
ochrany života a zdravia klienta zariadenia.

Z dôvodu často už neúnosnej psychickej náročnosti pobytu klientov v zariadení počas
krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, nemožnosti prijímať návštevy, sociálnej
izolácie a pod. odporúčame umožniť klientom pobyt mimo zariadenia minimálne na 7
dní.
Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 16.12.2020 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
Čestné prehlásenie osôb žijúcich v spoločnej navštívenej domácnosti (vzor)

V Trnave, dňa 16.12.2020

Ing. Miroslav Dzurech
Štatutárny zástupca TADCH

