Odporúčané postupy MPSVR SR v súvislosti s poskytovaním sociálnej
služby s ohľadom na zamestnancov, poskytovateľa, ako aj prijímateľov a
v súvislosti s prevenciou a riešením nebezpečenstva šírenia infekcie
spôsobenej koronavírusom COVID-19, SARS-CoV-2 v Dennom stacionári
Nemecká
Na elimináciu prípadných hrozieb a zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v súlade
s nariadením hlavného hygienika SR, prijal Denný stacionár Nemecká tieto opatrenia:
•

DS sa riadi pri poskytovaní SS aktuálnymi hygienico-epidemiologickými
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré boli vydané na zamedzenie
šírenia ochorenia na COVID - 19, hygienickými odporúčaniami a používa osobné
ochranné pomôcky.

•

Priestory DS sú pravidelne vetrané, povrchy
prostriedkom.

sú 2x denne čistené dezinfekčným

•

DS zabezpečuje pravidelnú dezinfekciu miestností UV žiaričom.

•

DS zabezpečuje vytvorenie menších skupiniek prijímateliek pri výdaji stravy, pokiaľ
sa ich nachádza v zariadení naraz väčší počet, pred podávaním stravy si každý
zamestnanec a prijímateľ dôkladne umyje ruky a použije jednorazovú utierku.

•

DS poučuje zamestnancov a prijímateľky o nevyhnutnosti používania jednorazových
papierových vreckoviek, následne ich zahodiť do koša a zakrývať si nos a ústa pri
kašlaní a kýchaní lakťom nie kýchať do rúk.

•

V rámci ochrany zamestnancov poskytuje DS možnosť rozdelenia ich činností
na kontaktné a nekontaktné.

•

Príchod prijímateliek DS vykonáva jednotlivo, nie v skupinách a min. v 2 metrovom
odstupe.

•

DS zabezpečuje počas príchodu do zariadenia prekrytie horných ciest dýchacích
ochranným rúškom.

•

Dezinfekcia rúk je v DS zabezpečená prostredníctvom bezdotykového dezinfekčného
prístroja.

•

Pri vstupe do DS je zabezpečené meranie teploty bezkontaktným teplomerom
každého zamestnanca a príjímateľa SS.

•

DS zabezpečuje pravidelné sledovanie zdravotného
zamesnancov.

•

V rámci eliminácie rizík zamestnanci DS zabezpečujú, aby sa podľa možností
striedal pobyt prijímateliek v interiéri s exteriérom, za účelom zamedzenia
zoskupovania väčšieho počtu osôb.

•

DS neorganizuje v čase mimoriadnej situácie žiadne spoločenské akcie s účasťou
cudzích osôb.

•

V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID - 19 u zamestnanca, prípadne
prijímateľa SS, DS postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

stavu prijímateľov a

V rámci opatrení s výskytom COVID-19, SARS-CoV-2, boli o týchto opatreniach poučení
všetci zamestnanci a tiež prijímateľky sociálnej služby v Dennom stacionári Nemecká.
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