INTERNÉ USMERNENIE SÚVISIACE S PRÍPADMI PANDÉMIÍ TYPU
COVID-19, SARS-CoV-2 A INÝCH PANDÉMIÍ
Keďže je v prípade výskytu pandémií v zariadeniach sociálnych služieb potrebné dočasne
pozastaviť všetky hromadné skupinové podujatia a hromadné skupinové aktivity, v prípade
odporúčania zo strany MPSVR je potrebné dočasné uzavretie zariadenia denného stacionára
Nemecká a v prípade uvoľňovaní opatrení nanovo otvorenia DS za prítomnosti dodržania
všetkých nariadených bezpečnostných hygienicko-epidemiologických nariadení.
•

V tejto situácii sa odporúča, aby sa skupinové podujatia a aktivity organizovali v
menších skupinkách napr. 2-3 ľudia. Účasť klientov na týchto aktivitách je dôležitá z
dôvodu ich psychického zdravia a úplná izolácia či úplné vynechanie doterajších
aktivít prijímateľov SS nie je žiadúce.

•

Na takýchto skupinových aktivitách sa odporúča klientom, aj zamestnancom, aby mali
rúška.

•

Uprednostnené sú aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne – v závislosti od situácie.

•

V prípade, že klienti doteraz chodili na stravu do jedálne v DS, toto je tiež vhodné
upraviť. Pokiaľ to bude situácia umožňovať, zabezpečiť zo strany DS prísun stravy do
domácnosti v jednorazových termoobaloch.

•

Sociálna služba v tomto období sa vykonáva formou terénnej sociálnej práce –
zamestnanci navštevujú prijímateľov SS v ich domácom prostredí. Počas návštev sa
odporúča nosenie rúšok a preventívne meranie teploty všetkým prijímateľom
sociálnych služieb.

•

Zároveň je potrebné zabezpečiť aj zodpovedný prístup zo strany zamestnancov
zariadenia sociálnych služieb - v čase uvoľňovania opatrení a znovuotvorenia DS po
príchode do zariadenia bezkontaktným teplomerom zmerať telesnú teplotu
zamestnancom a pri zvýšenej teplote okamžite zamestnanca poslať domov, či
dodržiavať pravidlá prevencie a kontroly infekcií.

•

V prípade, že by následkom opatrení boli dotknuté práva prijímateľov, DS flexibilne a
transparentne informuje všetkých prijímateľov sociálnych služieb, vrátane ich
blízkych alebo súdom ustanovených opatrovníkov (napr. emailom, či listom) o
závažných skutočnostiach dotýkajúcich sa týchto práv prijímateľov sociálnej služby.

•

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového
stavu, je prijímateľ
sociálnej
služby povinný dodržiavať
osobitné
nariadenia/usmernenia vydané zriaďovateľom DS Nemecká prípadne inými orgánmi
verejnej správy. Ak je súčasťou takého nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody
pohybu, prijímateľ je povinný zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli
poskytovateľom sociálnej služby určené, napríklad areál DS, konkrétna časť areálu, či
budovy, a pod.

V Nemeckej dňa 09.06.2020

