
1. Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou1 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 
 

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 fáza 

Štádium bez významného výskytu 

ochorenia Covid-19 
Splnené aspoň 2 indikátory 

z nasledovných: 

- Suspektná osoba 

- zhoršená situácia 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: 

- kontakt s potvrdenou osobou 

(vysoký čas expozície viac 

ako 15 minút) 

- potvrdenie ochorenia Covid-

19 (klient, zamestnanec, 

rodinný príslušník) 

- situácia v okrese podľa 
RÚVZ 

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 kontaktov 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. Zhromažďovanie sa pred vstupom do budovy 

Bez obmedzenia, resp. odporúčame 

minimalizovať čas strávený pred 

vstupom a v budove 

Nezhromažďovať sa, dodržiavať prísne hygienicko-

epidemiologické opatrenia, do budovy môže 

prichádzať jedna zodpovedná osoba za klienta, 

max. na 15 minút  

3. 
Ranný filter – monitoring telesnej teploty klientov a zamestnancov 

združujúcich sa v zariadení 

V súlade s aktuálnymi opatreniami 

ÚVZ SR   

Ranný monitoring klientov a zamestnancov je 

povinný 

4. Skupinové/spoločenské aktivity 

Skupinové spoločenské aktivity 

v súlade s interným predpisom 

zariadenia 

Skupinové spoločenské aktivity sú obmedzené, 

prebiehajú bez účasti iných osôb 

                                                           
1 Denné stacionáre, Zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, Zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, Rehabilitačné strediská s 

ambulantnou formou sociálnej služby, Špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, Domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, Denné centrá 
(bývalé "kluby dôchodcov"), Špecializované sociálne poradenstvo vykonávané ako samostatná odborná činnosť, Sociálna rehabilitácia, Služba včasnej intervencie, Požičiavanie pomôcok, 
Sprostredkovanie tlmočníckej služby, Sprostredkovanie osobnej asistencie, Služba na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností 

 



5. Stravovanie 

Bez obmedzenia, resp. v súlade 

s interným predpisom zariadenia 

Dodržiavať hygienu, nedotýkať sa rukami očí, nosa 

i úst;                                                               
Dodržiavať rozostup stolov min. na 2 m;                

Príbor je zabelený v servítke a vydáva sa 

zamestnancom jedálne jednotlivým  stravníkom;             

 Max. 2 stravníci pri jednom stole;                            

Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti 
s osobou chorou na Covid-19, je povinný oznámiť 

túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto 

prípade je z prípravy stravy, zariadenia vylúčený 

6. Odpočinok 
Bez obmedzenia, v súlade 

s interným predpisom zariadenia 

Zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť kresiel, ležadiel 

na odpočinok (min.1,5 m) 

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.   

 

 

 

 

 

 

 


