PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
poskytovaných DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
v súvislosti s ochorením COVID-19
Preambula
1. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, so sídlom Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, IČO:
37 924 443 (ďalej len ako „organizácia“) vydala s účinnosťou od 07.05.2020 Krízový plán na
predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti s ohrozením šírenia ochorenia COVID - 19 DEPAUL
SLOVENSKO, nezisková organizácia (ďalej len ako „krízový plán“). Krízový plán je verejne
dostupný okrem iného aj na webovej stránke organizácie www.depaul.sk.
2. V súvislosti s celkovým postupným uvoľňovaním opatrení v sociálnych službách v súvislosti
s ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky, organizácia po zvážení všetkých
dostupných informácií, predovšetkým odporúčaní a usmernení príslušných orgánov štátnej
správy a samosprávy, a vyhodnotení možných rizík pristúpila k rozhodnutiu o postupnom
uvoľňovaní opatrení v sociálnych službách, ktoré poskytuje v rámci Bratislavského
samosprávneho kraja, a to v postupných krokoch, ako je uvedené ďalej v tomto pláne
uvoľňovania.
3. Ustanovenia krízového plánu, ktoré nie sú týmto plánom uvoľňovania dotknuté, osobitne
ustanovenia upravujúce používanie OOP a ostatné hygienicko – epidemiológické opatrenia,
ostávajú aj naďalej v plnom rozsahu v platnosti.
4. Začiatok každej nasledujúcej fázy uvoľňovania, resp. pokračovanie aktuálnej fázy uvoľňovania
bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.
Článok I.
I. FÁZA UVOĽŇOVANIA
1. S účinnosťou od 10.06.2020 sa v zariadeniach prevádzkovaných organizáciou:
•

umožňujú návštevy u klientov Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac
vo vonkajších priestoroch;

•

umožňuje klientom Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac
krátkodobé opustenie priestorov zariadení počas dňa, a to s pohybom mimo uzatvorených
priestorov s vysokou koncentráciou osôb(napr. obchody a nákupné centrá);

•

umožňuje klientom Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac absolvovať lekárske vyšetrenia
a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú ich osobnú účasť, a to v sprievode
zamestnanca alebo dobrovoľníka zariadenia, ;

•

umožňuje klientom Útulku sv. Vincenta de Paul absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie
úradných záležitostí, ktoré vyžadujú ich osobnú účasť, a to v sprievode zamestnanca alebo
dobrovoľníka zariadenia, prípadne samostatne v závislosti od možností klienta;

•

v terénnej službe krízovej intervencie bl. Rozálie Rendu sa umožňuje podľa potreby meniť
dvojice pracovníkov, ktoré chodia do terénu;
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•

umožňuje dobrovoľníkom organizácie vykonávať ďalšiu (nad rámec činnosti povolenej
v krízovom pláne) dobrovoľnícku činnosť v zariadeniach za dodržania nasledovných
podmienok: skupinová dobrovoľnícka činnosť v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul sa bude vo
vnútorných priestoroch vykonávať v čase, kedy sa v zariadení nenachádzajú klienti, ideálne
medzi 9.00 a 17.00 hod. a pri dodržaní stanovených hygienicko – epidemiológických opatrení
a následne bude zabezpečená adekvátna dezinfekcia priestorov; v Útulku sv. Vincenta de
Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac môžu dobrovoľníci – jednotlivci vykonávať len takú
činnosť, ktorá sa bude vykonávať mimo vnútorných priestorov týchto zariadení a pri dodržaní
stanovených hygienicko – epidemiológických opatrení;

•

umožňuje vykonanie revízií a opráv v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul, Útulku sv. Vincenta de
Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a ktoré sa
nebudú vykonávať na izbách klientov.

•

umožňuje aj naďalej prijímanie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou
za týchto podmienok:
-

z prirodzeného prostredia žiadateľa, ak absolvoval 14-dňovú preventívnu karanténu na
určenom karanténnom mieste a po 12-tom dni preventívnej karantény absolvoval test na
COVID-19 s negatívnym výsledkom;

-

zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak priamo v zariadení ústavnej zdravotnej
absolvoval dva testy s rozostupom väčším ako 24 hodín na COVID-19 s negatívnym
výsledkom.
Článok II.
II. FÁZA UVOĽŇOVANIA

1. S účinnosťou od 17.06.2020 sa v zariadeniach prevádzkovaných organizáciou:
•

umožňujú návštevy u klientov Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac
aj na izbe klienta v terminálnom štádiu a imobilného klienta, ktorých nie je možné vysadiť na
vozík, pri zachovaní potrebných hygienicko – epidemiológických opatrení;

•

umožňuje klientom Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac dlhodobé
opustenie priestorov zariadení počas dňa s pohybom mimo uzatvorených priestorov
s vysokou koncentráciou osôb (napr. obchody a nákupné centrá), a krátkodobý pohybom (na
nevyhnutný čas) v uzatvorených priestoroch s vysokou koncentráciou osôb (napr. obchody
a nákupné centrá);

•

umožňuje klientom Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac absolvovať lekárske vyšetrenia
a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú ich osobnú účasť, a to v sprievode
zamestnanca zariadenia alebo dobrovoľníka, prípadne samostatne v závislosti od možností
klienta;

•

umožňuje prechod klienta Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac do
iného zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou);
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•

umožňuje prijímanie ďalej aj tých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby pobytovou
formou, ktorí súčasne splnia nasledovné tri podmienky:
-

-

•

žiadateľ absolvoval s rozostupom 24 hodín dva tzv. rýchlotesty na COVID-19 s negatívnym
výsledkom;
žiadateľ neprejavuje príznaky typické pre ochorenie COVID-19, predovšetkým má telesnú
teplotu rovnú alebo nižšiu ako 37,2°C, nepociťuje stratu čuchu a nemá príznaky
respiračného infektu;
prijatie žiadateľa schválila zdravotná sestra organizácie na návrh projektového manažéra
dotknutého zariadenia sociálnych služieb;

povoľuje sa organizovanie spoločných aktivít v malom počte účastníkov (s počtom do 10
klientov), vrátane komunitných stretnutí, bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického
kontaktu pri zachovaní potrebných hygienicko – epidemiológických opatrení.
Článok III.
III. FÁZA UVOĽŇOVANIA

1. S účinnosťou od 24.06.2020 sa v zariadeniach prevádzkovaných organizáciou:
•

umožňuje opustenie Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac do
domácnosti; na víkend alebo sviatky; klient pri návrate do zariadenia vyplní čestné vyhlásenie
o bezinfekčnosti v znení, ktoré tvorí prílohu č. 6 tohto plánu uvoľňovania.
Článok IV.
IV. FÁZA UVOĽŇOVANIA

1. S účinnosťou od 01.07.2020 sa v zariadeniach prevádzkovaných organizáciou:
•

obnovuje prevádzka s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach
a s prípravou na možnú II. vlnu; a to vrátane:
-

•

umožňuje sa prijímanie všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby;
povoľuje sa organizovanie spoločných aktivít, vrátane komunitných stretnutí, bohoslužieb
a športových aktivít bez fyzického kontaktu;
obnovuje sa dobrovoľnícka činnosť v zariadeniach organizácie;

obnovujú dodávateľské práce a ostatné revízie.
Článok V.
Podmienky pre umožnenie návštev v zariadeniach organizácie

1. V zariadeniach prevádzkovaných organizáciou (Útulok sv. Vincenta de Paul a Útulok a ZOS sv.
Lujzy de Marillac) sa bude uprednostňovať realizácia návštev vo vonkajších priestoroch.
2. Návštevy budú realizované v priestoroch vyhradených pre návštevy vo vonkajších priestoroch
zariadenia, s výnimkou klientov v terminálnom štádiu a imobilných klientov, ktorých nie je
možné vysadiť na vozík (návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní stanovených hygienicko –
epidemiológických požiadaviek).
3. Návštevníci, ako aj klienti (ak je to z ich strany možné) budú po celý čas používať OOP.
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4. Vonkajší a vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku imobilného
klienta) bude po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), a to
podľa možnosti zariadenia za použitia germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov a dezinfekcie na
dezinfekciu priestorov.
5. Vo vnútorných priestoroch pre návštevy bude zabezpečené časté vetranie.
6. Na izbách, ktoré sú menšie ako 15 m2, môže byť návšteva len jedným návštevníkom, s výnimkou
rodinných príslušníkov.
7. Pri vstupe návštevy do areálu zariadenia bude vykonaný skríning (meranie teploty – pri nameraní
teploty vyššej ako 37,2°C bude návštevníkovi odmietnutý vstup do zariadenia), zabezpečená
hygiena pri vstupe (umytie rúk, resp. dezinfekcia) a zisťovaná karanténa a cestovateľská
anamnéza. Každý návštevník sa zapíše do dennej evidencie návštev v zariadení (príloha č. 5
k tomuto plánu uvoľňovania) a v rámci vstupnej kontroly mu budú poskytnuté informácie
o spracúvaní jeho osobných údajov (príloha č. 4 k tomuto plánu uvoľňovania).
8. Organizácia vypracovala plán a režim návštev v zariadení, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tomuto plánu
uvoľňovania a bude ho podľa potreby primerane dopĺňať a aktualizovať.
Článok VI.
Podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov zariadení počas dňa
a absolvovanie lekárskych vyšetrení a úradných záležitostí
1. Klientom sa odporúča dobu pobytu mimo priestorov zariadenia podľa možností minimalizovať,
a to na obdobie 60 minút.
2. Krátkodobé opustenie priestorov Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac
v I. fáze sa umožňuje podľa možností v sprievode zamestnanca zariadenia alebo dobrovoľníka
s vyhnutím sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (napríklad obchody
a nákupné centrá).
3. Individuálne krátkodobé opustenie priestorov počas dňa, ako aj dĺžku opustenia môže zvážiť
projektový manažér zariadenia na základe individuálneho prístupu.
4. Klienti zariadení by sa v rámci samostatného krátkodobého opustenia zariadenia mali vyhnúť
uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (obchody), okrem priestorov lekárskych
vyšetrení.
5. Pri krátkodobom opustení priestorov ZSS alebo pri lekárskych vyšetreniach je potrebné používať
OOP.
6. Pri návrate klientov do prevádzky je potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygieny pri vstupe
(umytie rúk, dezinfekcia).
7. Projektoví manažéri Útulku sv. Vincenta de Paul a Útulku a ZOS sv. Lujzy de Marillac zabezpečia
náležité zverejnenie Informácie pre klientov pri dočasnom opustení zariadenia v písomnej
(príloha č. 1 k tomuto plánu uvoľňovania), ako aj ľahkočitateľnej forme (príloha č. 2 k tomuto
plánu uvoľňovania – poskytnuté od SocioFórum, o.z.) vo svojich zariadeniach.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Plán uvoľňovania je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie, ktorí sú povinní sa s ním
preukázateľne oboznámiť.
2. Jeho realizáciou a kontrolou jeho dodržiavania sú poverení projektoví manažéri jednotlivých
sociálnych služieb a ich zástupcovia.
3. Plán uvoľňovania nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.06.2020.
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V Bratislave dňa 10.06.2020

_____________________________________
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Mgr. Jozef Kákoš, riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informácia pre klientov pri dočasnom opustení zariadenia
Informácia pre klientov pri dočasnom opustení zariadenia v ľahkočitateľnej forme
Plán a režim návštev v zariadení
Informácie pre návštevníkov zariadenia o spracúvaní osobných údajov
Denná evidencia návštev v zariadení
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
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