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1. Postup výkonu práce počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID19
➔ Zamestnanec v rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID19 od 16.3.2020 nechodí robiť
výkon svojej práce ambulantne a pokiaľ nie je nevyhnutné (napr. Krízová intervencia), tak ani
terénne, využíva predovšetkým on-line poradenstvo (prostredníctvom whatsup, skype,
messanger, viber, instagram, SMS, tel atď.) so svojimi klientmi, ktorým sa venoval pred vyhlásením mimoriadnej situácie a tak pokračuje nepretržite v starostlivosti o klienta. Špeciálnu pozornosť treba venovať individuálnym špecifikám klientov (napr. Úzkostní klienti, depresívni,
zvýšene agresívny, závislosti, týrania v rodine atď.), aby v súčasnej vypätej situácii sme pomohli klientovi predísť sociálno-patologickým javom a negatívnym dopadom na život a zdravie
detí, osôb so zdravotným postihnutím, seniorov a ďalších ohrozených skupín obyvateľstva.
➔ Pre zamestnancov ASSP: Individuálne výkony prebiehajú pokiaľ možno s klientmi tiež on-line
(píšete si to tak aj v SOCIO monitoringoch), s tým, že ak by mali klienti vyslovene požiadavku
a potrebu osobného stretnutia, zatiaľ (kým sa nezhorší stav a nevyhlási hlavný hygienik úplný
zákaz vychádzania a zhromažďovania sa) vychádzame klientom v ústrety a musíme dodržať
na 15 m2 okrem Vás len 1 klient, plus vo väčšej miestnosti max 6 osôb s ochrannou (rúška,
odstup, rukavice, okuliare, dezinfekcia, vetranie, meranie teploty klientom aj zamestnancom
pred vstupom do miestnosti). Teda pokiaľ to klient odsúhlasí, realizujte výkon on-line on-line
poradenstvo (prostredníctvom whatsup, skype, messanger, viber, instagram, SMS, tel atď.),
ak si to situácia (napr. Krízová intervencia) alebo klient vyslovene vyžaduje, tak robte výkon
svojej práce terénne alebo ambulantne, a tak pokračujte v nepretržitej v starostlivosti o klienta
ako doteraz. Osobitný dôraz dajte na rodiny, ktoré sú súdnym nariadením alebo §12 výchovným opatrením z kurately, tých najskôr kontaktujte a vyžiadajte si povolenie realizovať on-line,
ak by však nesúhlasili, zatiaľ sme povinní sa s nimi stretávať osobne. Špeciálnu pozornosť
treba venovať individuálnym špecifikám klientov (napr. Úzkostní klienti, depresívni, zvýšene
agresívny, závislosti, týrania v rodine atď.), aby v súčasnej vypätej situácii sme pomohli klientovi predísť sociálno-patologickým javom a negatívnym dopadom na život a zdravie detí, osôb
so zdravotným postihnutím, seniorov a ďalších ohrozených skupín obyvateľstva.
➔ Zamestnanec dodržiava všetky odporúčania a postupy práce, usmernenia hlavného hygienika
atď., ktoré sú prílohou tohto dokumentu.

Zamestnanci dodržiavajú VYHLÁŠKU Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do
priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 30.10.2020 (v prílohe)
V Sobotu 31.10.2020 a v Nedeľu 1.11.2020 sa uskutoční štátom organizované
prvé kolo plošného testovania Covid-19, ktorého, cieľom je zníženie miery šírenia
nákazy. Ak z vlastného rozhodnutia na test nepôjdete, automaticky sa na vás bude
vzťahovať prísnejšia forma vládou nariadeného zákazu vychádzania, čo znamená,

že budete mať okrem iného zakázané chodiť do práce. V takom prípade štát neposkytuje žiadnu kompenzačnú nemocenskú dávku /karanténnu PN/.
V takom prípade si musíte zobrať Dovolenku alebo Neplatené voľno. To môže trvať 15 dní alebo aj viac (neviete teraz, či Vám Vaša dovolenka bude na to postačovať) v prípade že sa uskutoční druhé kolo plošného testovania. Pri neplatenom
voľne vás navyše zamestnávateľ odhlási zo zdravotného a sociálneho poistenia.
Budete preto povinní uhradiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.
V prípade, že test absolvujete s pozitívnym výsledkom a lekár vám vystaví karanténnu PN nebude to mať vplyv na vaše bonusy a prípadnú vianočnú prémiu. Určite ma však o tom informujte. Boli by sme radi, aby ste vo vlastnom záujme testovanie absolvovali. Následne vám odporúčame nosiť Certifikát o negatívnom teste
vždy so sebou, aby ste sa ním mohli preukázať pri prípadnej kontrole Policajným
zborom SR. V opačnom prípade vám hrozí pokuta za porušenie zákazu vychádzania.
Skutočnosť, či máte Certifikát k dispozícii, budeme preverovať náhodným spôsobom na pracovisku prípadne v zmysle nariadenia vlády aj nimi nariadeným spôsobom - z toho dôvodu nariaďujeme zamestnancom preukázať sa "COVID
pasom" (poslať fotografiu/sken/obrázok výsledku COVID testu v rámci celoplošného testovania s výsledkom zamestnávateľovi v priebehu oboch plošných testovaní)
Zamestnanci dodržiavajú aj Usmernenie k poskytovaniu sociálnej slu︎b︎ ︎ ︎ariadeniach
sociáln︎ch slu︎ieb s ambulantnou formou posk︎to︎ania sociálnej slu︎b︎ ︎ďalej ︎ariadenie︎︎ v čase
obmedzenia slobody pohybu a pob︎tu ︎áka︎om ︎chád︎ania od 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 v
s︎lade s Vyhláškou ÚVZ SR č.16/2020 z 30.10.2020 - teda zamestanci ako aj klienti majú
zákaz vstupu bez preukázania potvrdenia o negatívnom teste na COVID-19, dokladom
alebo potvrdením o výnimke. ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
➔ Zamestnanci zabezpečia oznamy, že vstup a pobyt v ambulantnom výkone poradne sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami, taktiež zabezpečí, aby pri vchode do ambulantého priestoru poradne sa nachádzal aplikátor dezinfekcie na ruky.

Zamestnanci dodržiavajú Usmernenia MPSVR SR k ambulantným sociálnym službám a
ambulantnému výkonu opatrení SPODaSK (v prílohe Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej
služby (ďalej „zariadenie“) v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020 v súlade s uznesením vlády SR č. 693/2020 Z.z. z
28. októbra 2020 - (platí pre všetky 4EU projekty, CDR v PÚ projektoch aj VUCkové projekty, teda aj logopédia, špec ped a ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie).
Prosím vytlačte si do poradní Čestné vyhlásenie zodpovedného zástupcu a Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby (stačí len tú druhú stranu pre klienta na vyplnenie) a
nech tieto podpíše pri vchode do poradne, nech sa následne preukáže negatívnym testom
(nasledujúce 2 týždne po testovaní prvom aj druhom) a založte to ku karte klienta aj sken
v SOCIO monitoringu pri klientovi. Okrem toho samozrejme platí meranie teploty aj ROR
(rúško, odstup, ruky dezinfekcia) a preukázanie sa "COVID pasom".
➔ Naďalej platí používanie rúšok aj medzi nami zamestnancami Tenenetu aj ASSP. Odporúčame tiež, aby ste častejšie používali dezinfekciu, vetrali miestnosti a pokiaľ možno, aj odstup
2m. Aspoň týmto spôsobom minimalizujme riziko nakazenia.
➔ Z dôvodu špecifických nárokov na materiálno-technické, personálne a organizačné zabezpečenie terénnej sociálnej služby v prípade domácej izolácie klienta v súvislosti s COVID-19
poskytovateľ terénnych sociálnych služieb a/alebo výkonu opatrení SPODaSK navyše:
• zmapuje situáciu klientov - vytipuje osamelo žijúcich klientov, ktorí nemajú rodinu, alebo
rodina žije ďaleko a nemôže zabezpečiť starostlivosť po dobu prípadnej domácej izolácie,
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pripraví zoznamy a kontakty s potrebnými informáciami pre záchranárov,
zmapuje a spíše rozsah nevyhnutnej starostlivosti, bez ktorej sa klient nezaobíde,
v prípade rodín, ktoré môžu zabezpečiť starostlivosť o izolovaného klienta, sa s nimi dohodne na prevzatí starostlivosti v prípade nevyhnutnosti, ale vždy po konzultácii s
príslušným RÚVZ,
• písomne informuje klientov, prípadne ošetrujúce a opatrujúce osoby, ako bude prebiehať
poskytovanie služby v prípade obmedzenia prevádzky z dôvodu choroby / domácej izolácie personálu.
Ak je nevyhnutne potrebné, aby zamestnanec išiel osobne ku klientovi (výkon krízovej intervencie alebo pomoc so zabezpečením základných životných potrieb v záujme ochrany života,
zdravia a bezpečia detí, osôb so zdravotným postihnutím, seniorov a iných ohrozených skupín
obyvateľstva a pod.) a sú ochranné osobné pracovné prostriedky (masky, rukavice, plášte,
návleky, dezinfekcia) k dispozícii v domácnosti, tak klient v prítomnosti pracovníka terénnej
sociálnej služby a/alebo výkonu opatrení SPODaSK používa rúško, ak je to možné (ak nemá
ťažkosti s dýchaním a nemá udelenú výnimku hlavným hygienikom z dôvodu špecifickej skupiny);
Zamestnanec skontroluje, či a akým spôsobom u klienta sú zabezpečované základné úkony
ako strava, dovoz obedov a nákupy, nevyhnutná osobná hygiena, zabezpečenie nevyhnutných liekov, základné nevyhnutné ošetrenie šatstva, upratovanie, chôdza podľa indikácie lekára (nevychádzať však mimo domácnosť),
Zamestnanec zároveň poučí klienta, že na nákupy sa nepoužívajú opakovane tie isté tašky,
nie je realizované veľké upratovanie, nesmie ísť do zariadení pedikúry, holičstva, kaderníctva
a pod., vyhýbať sa návštevám u lekára z dôvodu preventívnych prehliadok a uprednostniť
elektronický recept v lekárni (v prípade potreby zamestnanec zabezpečí komunikáciu klienta s
lekárom telefonicky a vybaví e-recept), ak je to potrebné a možné - k lekárovi alebo do lekárne uprednostní zamestnanec pomoc klientovi prepravou vlastným automobilom používaným
na pracovné účely v zmysle podpísanej dohody o používaní osobného motorového vozidla v
súlade so zákonníkom práce, tiež dovoz obedov vykonávaný bez kontaktu s klientom (výmena nosičov jedál pri dverách), obdobne sú zabezpečované nákupy
V prípade pomoci odkázaným klientom (s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorom) zamestnanec pomôže zabezpečiť dovoz stravy klientovi v prípade mimoriadnej situácie a ak
klient si nevie zabezpečiť stravu sám alebo s pomocou rodiny. Manipulácia s táckami s jedlom má byť vykonávaná v 2 rukaviciach, obedár (resp. ideálne prenos obedov v jednorazových obedových boxoch) je prevážaný oddelene od ostatných nosičov jedál a je potrebné ho
samostatne umývať a dezinfikovať podľa pracovných postupov zariadenia, ktoré má vypracované (RÚVZ je konzultant, ale postup pripraví príslušné zariadenie avšak ak nemajú postupy,
RÚVZ pomôže pri ich vypracovaní).
Úkony starostlivosti sú vykonávané v ochranných prostriedkoch (respirátor, ochranné okuliare,
rukavice, jednorazový plášť), je dôležité, aby sa vykonávala hygienická dezinfekcia rúk dezinfekčným prostriedkom;
Použité ochranné prostriedky zamestnanec aj klient musí dať do na to určenej špeciálnej tašky na nebezpečný odpad, ktorá je umiestnená v byte klienta pri vchodových dverách a označená ako biohazard alebo biologický materiál. Likvidácia nebezpečného odpadu musí byť na
denno-dennej báze, do spoločných kontajnerov odpadu patriacich k bytu klienta, v prípade
podozrenia na ochorenie alebo samotného ochorenia COVID 19 kontaktuje zamestnanec
príslušný RÚVZ, ktorý ho bude navigovať, ako má naložiť s týmto odpadom. Obdobne prebieha v takom prípade aj manipulácia s bielizňou.
Ako zamestnávatelia sme povinní zabezpečiť zamestnancom ochranné osobné prostriedky,
ktoré im sú priebežne doručované, v prípade nedostatku si zamestnec musí ochranné prostriedky zabezpečiť sám s tým, že následne ich zamestnávateľ preplatí do 2 mesiacov po
predložení dokladu o nákupe a úhrade ochranných pomôcok. Na základe usmernenia z Ústredia práce, soc vecí a rodiny sa nas týka posledný bod, ktorý hovorí o tom ze treba mať rúška a okuliare na tvári a rukavice na rukách.
2. Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 v terénnej sociálnej službe

➔ V prípade, že pracovník terénnej sociálnej služby a/alebo výkonu opatrení SPODaSK príde do
kontaktu s klientom podozrivým na vírusové ochorenie COVID-19, a ak napriek povinným
bezpečnostným opatreniam nedodržal pokyny a nemá osobné ochranné prostriedky, bezodkladne opustí priestory, v ktorých sa klient nachádza a s klientom komunikuje zo vzdialenosti
väčšej ako 2 metre, alebo telefonicky.
➔ Pracovník sa vyhne kontaktu s ďalšími osobami, ak je to možné a bezodkladne informuje nadriadeného pracovníka a kontaktuje svojho všeobecného lekára pre dospelých alebo v prípade
nedostupnosti príslušný RÚVZ (kontaktné telefónne čísla sú v odporúčaní, ktoré tvoria prílohu
tohto dokumentu).
➔ V prípade, že je klient v domácej izolácii a nie je možné prerušiť starostlivosť o neho v domácnosti alebo výkon opatrení SPODaSK v rámci krízovej intervencie v záujme zachovania
života, zdravia a bezpečnosti klienta, personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu so suspektným alebo s potvrdeným ochorením COVID-19. Pracovník terénnej
sociálnej služby a/alebo výkonu opatrení SPODaSK je poučený podľa vnútorných predpisov
poskytovateľa sociálnej služby/ CDR a pokynov RÚVZ.
➔ Jednorazové pomôcky musia byť bezpečne likvidované ihneď po použití v nádobe na to určenej a označenej biohazard alebo biologický odpad. Ak nie sú k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí
byť klient v spolupráci s RÚVZ a krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby odoslaný sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia
a hospitalizovaný. Izoláciu klientov a pracovníkov sociálnej služby a/alebo výkonu SPODaSK
a ďalších kontaktov vyhodnotí a usmerní príslušný RÚVZ.
➔ Izolovaní sú všetci pracovníci a ďalšie osoby, ktoré s chorým klientom prišli do kontaktu bez
zodpovedajúcich ochranných prostriedkov, a to podľa pokynov RÚVZ v domácej izolácii alebo
v zdravotníckom zariadení (podľa klinického stavu a sociálneho statusu domácnosti).
➔ Ak sa stane, že niekto váš známy (napr kamarátka) mala v práci pozitívne potvrdenú kolegyňu
na COVID 19, tak pre vás postup je takýto: máte ostať v domácej karanténe (platí len pre 4
EU projekty: teda ani porada, do SOCIO si najskôr píšete si administratívu na dnes, ale pripájate sa na poradu on-line (ak vám do dovolí zdravotný stav), kým Vám Vaša kamoška nezavolá výsledky jej testov. Ak sú negatívne, končíte karanténu a fugnujete ďalej. Ak sú pozitívne,
stále ostávate v karanténe, dávate nám vedieť, ale postup je taký, že kontaktujete svojho všeobecného obvodného lekára a riadite sa jeho pokynmi. Po výsledkoch Vašich testov buď
ukončujete karanténu a pokračujete normálne v práci alebo ak sú pozitívne, musíte mi oznámiť a postupujeme v ASSP podľa inštrukcií z hygieny, pretože toto už musíme riešiť ako zamestnávateľ so všetkými našimi zamestnancami, ktorý prišli s Vami do kontaktu a dám všetkým vedieť postup. Len nám vždy musíte oznámiť aj Vašu karanténu, lebo ste boli s niekým,
kto môže byť nakazený a aj potom výsledky Vašich testov, ak tá osoba, s ktorou ste boli, bola
pozitívne otestovaná.
3. Postup pri karanténe klienta v súvislosti s ochorením COVID-19 v ambulantnej a terénnej
sociálnej službe alebo výkone opatrení SPODaSK
➔ V prípade, že sa klient, členovia jeho rodiny alebo osada MRK/segregovanej lokality medzigeneračnej chudoby, v ktorej pôsobíme, nachádza v karanténe, zamestnanec nemôže vykonať výkon opatrení SPODaSK alebo terénnu sociálnu službu u tohto klienta osobne, ale kontaktuje sa s ním cez sociálne média a telefonicky, zistí stav, nutnosť krízovej intervencie alebo
zabezpečenia lekárskej pomoci či civilnej obrany pre prípad obmedzeného prístupu k vode
alebo v prípadne nenaplnenia či ohrozenia nenaplnenosti základných životných potrieb, prípadne kuratelu (príslušný UPSVR, odd.SPODaSK) v prípade týrania, zneužívania alebo zanedbávania predovšetkým dieťaťa, osoby so zdravotným postihnutím, seniora a tiež akékoľvek iného člena blízkej rodiny či osady MRK/segregovanej lokality medzigeneračnej chudoby.
➔ Ak identifikuje u klienta a jeho rodiny v karanténe potrebu ďalšej lekárskej pomoci alebo pomoci civilnej obrany, alebo kurately je zamestnanec povinný tak urobiť bezodkladne v záujme
ochrany bezpečia, života a zdravia klienta a okamžite informovať o tejto situácii svojich nadriadených. Zamestnanec ostáva v kontakte s klientom až do doby príjazdu lekárskej pomoci
alebo zložiek civilnej obrany tak, aby minimalizoval konflikty alebo zvýraznené panické symtómy či úzkosti z ťažkej životnej udalosti.

➔ S klientom je prerokovaný spôsob poskytovania starostlivosti a výkonu opatrení SPODaSK
počas jeho domácej izolácie. Formalizovaná domáca starostlivosť nemôže byť poskytovaná,
ak klient s mimoriadnym režimom (rozsah starostlivosti, používanie ochranných prostriedkov,
používanie dezinfekcie) nesúhlasí alebo jeho rodina nevie zabezpečiť potrebnú starostlivosť
pre klienta. V takom prípade má byť klient prevezený do zdravotníckeho zariadenia podľa
vyššie uvedených inštrukcií, ktoré zabezpečí zamestnanec.
4. Karanténa zamestnanci
➔ Každý zamestnanec je povinný okamžite a neodkladne informovať nadriadených (Elena Kopcová a Zuzana Aly) v prípade, že je v karanténe, jeho blízky člen rodiny v domácnosti je chorý
alebo sám má podozrenie alebo je sám chorý na COVID 19 a to telefonicky alebo písomne
(SMS, email, sociálne médiá - pracovné skupiny),
➔ následne postupuje v zmysle usmernení a pokynov hlavného hygienika (ktoré sú súčasťou
odporúčaní v prílohe tohto krízového plánu) a informuje svojho obvodného lekára, kontaktuje
infolinku a podrobí sa vyšetreniu.
➔ Následne informuje svojich nadriadených o výsledkoch vyšetrenia a postupu v súvislosti s
pracovno-právnym vzťahom so zamestnávateľom (nástup na PN, OČR).
➔ Zástup práce-neschopného zamestnanca určia nadriadení iným práce-schopným pracovníkom z najbližšej vzdialenosti pôsobenia tohto zamestnanca na PN, OČR.

Zamestnanci dodržiavajú aj Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 30.10.2020 (v
prílohe), konkrétne vyberáme:
3. Definícia osôb v kontakte
Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19.
Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.
Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
Za osobu vo vysokom riziku expozície sa považuje osoba:
x ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
x ktorá mala fyzický kontakt s prípadom COVID-19,
x ktorá mala nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami prípadu COVID-19 (napr.
pri kašľaní),
x ktorá bola v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti,
nemocničnej čakárni atď.) s prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút,
x ktorá sedela vedľa prípadu COVID-19, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v
akomkoľvek smere), cestujúci ako spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a
členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel indexový prípad (ak závažnosť
príznakov alebo pohyb prípadu naznačujú rozsiahlejšie vystavenie, pasažieri sediaci v celej
časti alebo všetci pasažieri v lietadle sa môžu považovať za blízke kontakty),
x zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19,
alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných
OOPP alebo s možným porušením použitia OOPP.
Za osobu v nízkom riziku expozície sa považuje osoba:
x ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút,
x ktorá bola v uzavretom prostredí s prípadom COVID-19 kratšie ako 15 minút,
x ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom*,

x zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19,
alebo
pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOPP
* S výnimkou, že sedela v lietadle, ako sa uvádza v príslušnom bode - Osoba v úzkom
kontakte (vysoké riziko expozície).
7. Kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov
Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
Počas obdobia 10 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19 osoba dodržiava:
x izoláciu v domácom prostredí alebo v inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na
obmedzenie fyzického kontaktu a cestovania, vrátanie neprijímania cudzej osoby v obydlí,
resp. v objekte určenom na izoláciu v domácom prostredí,
x denné sledovanie vlastných príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky
akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo
porucha chuti,
x denné meranie a zaznamenávanie teploty,
x prísnu hygienu rúk a respiračnú etiketu,
x ak sa objavia príznaky, naďalej zotrvať v izolácii a vyhľadať lekársku pomoc, pokiaľ možno
najprv telefonicky, podľa odporučení vnútroštátnych/miestnych orgánov,
x v prípade potreby kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ):
- podrobí sa nazofaryngeálnemu výteru na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu SARSCoV- 2 metódou RT-PCR spravidla 5. – 10. deň od posledného kontaktu s chorým alebo
podozrivým z ochorenia COVID-19,
- ak je výsledok RT-PCR testu pozitívny, bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámi
svojmu všeobecnému lekárovi,
- ak je výsledok RT-PCR testu negatívny, pokračuje vizolácii vdomácom prostredí v úhrnnej dľžke minimálne 10 dní a následne sa prihlási svojmu ošetrujúcemu lekárovi na jej
ukončenie. Ak sa priebehu izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, pacient kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo RÚVZ bezodkladne,
- ak sa osoba podrobila izolácii v domácom prostredí bez vykonania RT-PCR testu, izolácia sa ukončuje po desiatom dni bez vykonania testu v prípade, že sa nevyskytli u osoby
klinické príznaky v posledných troch dňoch; v opačnom prípade je potrebné podrobiť sa
nazofaryngeálnemu výteru na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 metódou
RT-PCR,
- vo výnimočných prípadoch sa podrobí druhému nazofaryngeálnemu výteru, ak je tento
indikovaný RÚVZ alebo ošetrujúcim lekárom.
Osoba v nízkom riziku expozície:
Počas obdobia 10 dní od ostatnej expozície osoba dodržiava:
- denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek
stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha
chuti,
- opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu,
- prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety,
- ak sa vyskytnú príznaky, zotrvá v domácej izolácii a kontaktuje telefonicky lekára.
Na základe individuálneho posúdenia rizika môže lekár alebo príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva zvážiť vylúčenie kontaktov v nízkom riziku z práce, ak pracujú so
zraniteľnými skupinami populácie (napr. osoby, ktoré poskytujú starostlivosť starším
ľuďom).

9.1. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte:
- dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, karanténa) je 10 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19 a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
- nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup
aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
- zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí),
- zákaz cestovania, zákaz prijímania cudzích osôb v mieste výkonu izolácie,
- izolácia v domácom alebo v na to určenom karanténnom zariadení podľa individuálneho
posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb
s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a
pod.,
- obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,
- v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a
územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa bodu 4.1.
9.2. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte:
- pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 10 dní od ostatného kontaktu s prípadom
ochorenia COVID-19,
- osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly
nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
- v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára,
ktorý následne postupuje podľa bodu 5.1.,
Algoritmus protiepidemických opatrení pre osoby v kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 je uvedený v prílohe 2.
9.5. Prípady, v ktorých je možné opustiť izoláciu v domácom prostredí
Osoba môže v nasledovných indikovaných prípadoch opustiť izoláciu v domácom prostredí na nevyhnutne dlhý čas spojený s:
- nevyhnutným zubným ošetrením,
- nevyhnutným gynekologickým vyšetrením,
- nevyhnutnej kontrole indikovanej lekárom pri zlomenine alebo po operačnom zákroku,
- podaní nevyhnutnej plánovanej alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku
(napr.
onkologická liečba),
- za účelom odberu biologického materiálu na mobilné odberové miesto (MOM),
Ak sa pacient môže dopraviť osobným motorovým vozidlom na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, je možné, aby prišiel na odber klinickej vzorky na MOM. Toto testovanie musí byť vopred dohodnuté cez Call centrum NCZI a musí
mu o tom byť zaslaná SMS správa alebo email vystavením COVID-PASS; pacient môže
prichádzať na základe pozvánky epidemiológa, infektológa, iného odborného alebo všeobecného lekára.
Ak pacient nemá možnosť sa osobným motorovým vozidlom dopraviť na MOM a jeho stav
nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, telefonicky kontaktuje KOS ZZS. Na
pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia
na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, povinný prepraviť osobu na
miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby
Ďalej Usmernenia MPSVR SR (https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/podmienky-naroku-pandemicku-ocr-pn.html):
Podmienky nároku na pandemickú OČR a PN

Pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 si
vyžiadala a neustále vyžaduje prijímanie protipandemických opatrení, ktoré majú pomôcť
zastaviť šírenie koronavírusu v našej krajine. Osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne
testovaným človekom na COVID-19, tak musia zostať v povinnej izolácii, rodičia žiakov,
ktorých trieda či celá škola zostala zatvorená, sa nedobrovoľne ocitnú s dieťaťom doma. Aj
pre takéto prípady boli s cieľom aspoň sčasti eliminovať ekonomické výpadky príjmu rodín
zavedené tzv. pandemické nemocenské (pandemická PN) a pandemické ošetrovné (pandemická OČR).
Pandemická OČR
Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní
rodičia a osvojitelia), ktorí počas aktuálnej krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do 16 rokov (t. j. dieťa, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania.) alebo zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu mladšiemu ako 11 rokov, resp. mladšiemu ako 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom, a to v prípadoch, keď bola dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia, alebo predškolské zariadenie, škola či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. riaditeľom školy, regionálnym úradom verejného zdravotníctva či ministerstvom školstva) uzavreté.
V súčasnosti nie je možné poberať pandemické ošetrovné vtedy, ak rodič rozhodne pre
obavu z koronavírusu, že dieťa preruší dochádzku do školy či škôlky. To však neplatí v prípade rodinných príslušníkov (zákonom určených) zabezpečujúcich starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (do ktorých patria napr. aj jasle). Tí naďalej majú nárok na poberanie pandemickej OČR aj v prípade, ak
sa rozhodnú nedať dieťa do zariadenia sociálnych služieb pre obavu z koronavírusu.
Pandemické ošetrovné môže nemocensky poistený rodič poberať počas celej doby trvania
krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktorá podmieňuje nárok na
pandemickú OČR (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16.
roku veku, atď...). Výška pandemického ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho
základu, čo je približne 70 % čistej mzdy.
Žiadosť o pandemické OČR sa počas celej krízovej situácie podáva iba raz. To znamená,
že ak si rodič uplatnil nárok na pandemické ošetrovné už v prvej vlne pandémie, v druhej
vlne novú žiadosť nepodáva, ale na konci každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť dávku,
zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené čestné vyhlásenie.
Počas jesenných prázdnin budú mať nárok na pandemické OČR iba rodičia tých detí, ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, pričom termín
uzatvorenia zahŕňal aj termín prázdnin.
Pandemická OČR a celoplošné testovanie
Účasť resp. neúčasť na celoplošnom testovaní nemá vplyv na nárok poistenca na pandemické ošetrovné. Nárok na pandemické ošetrovné vznikne, ak bola v tejto krízovej situácii,
uzavretá trieda či škola rozhodnutím príslušného orgánu, rodič je nemocensky poistený a
spĺňa aj ďalšie podmienky získania nároku.
Pandemická PN
V porovnaní s bežným nemocenským, ktoré sa vypláca počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi až od 11. dňa (prvých 10 dní mu patrí náhrada príjmu od zamestnávateľa), sa pandemická PN vypláca od prvého dňa. To znamená, že ak zamestnancovi bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény
alebo izolácie, už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu, ale kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom). Ten na predpísanom tlačive potvrdí PN z dôvodu

karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne, ktorá bude poistencovi od prvého dňa vyplácať pandemické ošetrovné vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % čistej mzdy).
Pandemická PN a celoplošné testovanie
Dobrovoľná neúčasť na plošnom testovaní
Poistenec, ktorý sa dobrovoľne nezúčastní na celoplošnom testovaní, nemá nárok na
pandemickú PN. Priznanie a vyplácanie tejto dávky podmieňuje platný zákon uznaním dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény resp. nariadenej izolácie. Dočasnú
pracovnú neschopnosť uznáva vždy lekár. Z dôvodu dobrovoľnej neúčasti na plošnom testovaní však poistencovi nebude nariadená karanténa ani izolácia, ale bude mu obmedzená sloboda pohybu. Z tohto dôvodu mu, jeho ošetrujúci nemôže vystaviť pandemickú PN .
Pri dobrovoľnej neúčasti na celoplošnom testovaní s následným zákazom vychádzania sa
však zamestnanec môže zo svojím zamestnávateľom dohodnúť na vykonávaní práce z
domu , tzv. homeoffice, na ospravedlnenej neprítomnosti v práci (postupuje sa na základe
ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 141), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov), na
čerpaní dovolenky , čerpaní náhradného voľna , resp. na pracovnom voľne s náhradou
mzdy , ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.
Účasť na plošnom testovaní - pozitivita
Ak sa nemocensky poistená osoba zúčastní na plošnom testovaní a bude mať pozitívny
výsledok, bude jej príslušným úradom nariadená karanténa a má nárok na pandemickú
PN. Pre jej získanie musí telefonicky či mailom kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a
požiadať ho o vystavenie Potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu nariadenej
krantény, ktoré posiela do Sociálnej poisťovne. Občan je povinný o práceneschopnosti a
nariadenej karanténe informovať svojho zamestnávateľa; nerobí to za neho ani lekár, ani
Sociálna poisťovňa.
Dočasná práceneschopnosť v čase testovania
V prípade, že osoba bude dočasne PN v čase celoplošného testovania, je potrebné, aby
kontaktovala svojho ošetrujúceho lekára, v ktorého kompetencii je určenie liečebného režimu. Ten vzhľadom na charakter ochorenia posúdi, či absolvovanie testovania je alebo
nie je v súlade so stanoveným liečebným režimom.
Informácie o tom, ako požiadať o pandemickú PN a OČR, sú zverejnené na webovej
stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-jednotlive-davky-beznavstevy-pobocky-pocas-koronakrizy/68337s
Ako máme postupovať ako ZAMESTNÁVATEĽ (CDR/ZSS) pri pozitívnom potvrdení u zamestnanca či klienta COVID 19
V prí︎pade, ak sa ︎ pre︎︎ukáže u poskytovateľa sociálnych služieb alebo CDR a potvrdí prítomnosť
ochorenia COVID-19 u zamestnanca alebo klienta, zamestnávateľ neodkladne prepošle na MPSVR
SR (OKMB) hlásenie pozitívneho testu.
Východiskový dokument PANDEMICKÝ PLÁN (v prílohe)
Vypracovať Príloha 7 Správa o mimoriadnej udalosti (vzor s.53)
Vypracovať Príloha 8 Vzor hlásenia pozitívneho testu na COVID – 19

•

Informovať ostatných zamestnancov o pozitívite kolegu a určiť podľa úzkeho alebo bežného
kontaktu vysoké alebo nízke riziko a podľa toho postup určenia karantény a ďalších postupov
(podľa Usmernenia hlavného hygienika - posledná aktualizácia)

•

Informovať IA MPSVR SR (v prípade EU projektov príslušnú projektovú manažérku aj harmogram@ia.gov.sk)

•

Informovať IA MSPVR SR (v prípade NP BOKKÚ projektovú manažérku a regionálnu koordinátorku - jana.Pomsarova@ia.gov.sk, michaela.Lopraisova@ia.gov.sk)

•

Informovať VUC - TTSK - rakovska.monika@trnava-vuc.sk, kristofikova.zaneta@trnavavuc.sk, daniela.kozarova@trnava-vuc.sk - zaslať obe prílohy, názov emailu: Mimoriadna udalosť v CDR/ZSS s ambulantnými a terénnymi výkonmi v súvislosti s COVID-19

•

Informovať VUC - BSK - katarina.Valentinova@region-bsk.sk, monika.kakalikova@regionbsk.sk - zaslať obe prílohy, názov emailu: Mimoriadna udalosť v CDR/ZSS s ambulantnými a
terénnymi výkonmi v súvislosti s COVID-19

•

Informovať MPSVR SR - odbor krízového manažmentu (pre sociálne služby) odbkrman@employment.gov.sk - zaslať obe prílohy, názov emailu: Mimoriadna udalosť v
CDR/ZSS s ambulantnými a terénnymi výkonmi v súvislosti s COVID-19

•

Informovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - monika.micheleova@upsvr.gov.sk,stefan.sulek@upsvr.gov.sk, maria.hrehova@upsvr.gov.sk,bianka.pittauerova@upsvr.gov.sk,terezia.lukacova@upsvr.gov.sk - zaslať obe prílohy, názov emailu: Mimoriadna udalosť v CDR/
ZSS s ambulantnými a terénnymi výkonmi v súvislosti s COVID-19

•

Informovať RÚVZ v BA - ba.sekretariat@uvzsr.sk - zaslať obe prílohy, názov emailu: Mimoriadna udalosť v CDR/ZSS s ambulantnými a terénnymi výkonmi v súvislosti s COVID-19

