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1.

Účel dokumentu a rozsah pôsobnosti

V súvislosti so znižujúcim sa nárastom počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a súčasne
s priaznivými výsledkami pri testovaní klientov pobytových zariadení sociálnych služieb (tzv.
rýchlotestami), a tiež so súvisiacim postupným uvoľňovaním prijatých opatrení pristúpilo i Gerium
k uvoľňovaniu prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19.
Ako východisko plánu uvoľňovania predmetných opatrení v Gerium bol ,,Plán uvoľňovania opatrení v
sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19,, , ktorý vydalo MPSVR SR https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/planuvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

a
v súvislosti s hore uvedeným vydáva riaditeľka Gerium tento plán uvoľňovania opatrení
prijatých proti šíreniu COVID - 19
platný pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Gerium Pri trati 47 a
Smolnícka 3 Bratislava.
•
•
•

2.

Všetci zamestnaci budú oboznámení s týmto materiálom a budú ho mať neustále
k dispozícií v printovej i elektronickej podobe.
Všetci príbuzní klientov budú oboznámení s týmto materiálom v printovej i elektronickej
podobe, a to mailom a prostredníctvom webovej strány Gerium, či sms.
Všetci klienti budú oboznámení s týmto materiálom v printovej podobe a tiež spôsobom
primeraným ich zdravotnému stavu – napr. informačný rozhovor, informačné
stretnutia,…..

Všeobecné informácie o uvoľňovaní opatrení

Konzílium odborníkov odsúhlasilo plán postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb.
V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiacim
postupným uvoľňovaníme prijatých opatrení bolo možné pristúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti
sociálnych služieb. Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020.
Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude
závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u
konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr
však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností
prijímateľov dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálnotechnických a personálnych možností.
Plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
vo veľmi úzkej súčinnosti s organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb a zástupcami
samosprávnych orgánov.
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3.

Rámcové podmienky uvoľňovania opatrení v Gerium

Rámcové podmienky pre umožnenie návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb
podmienených odkázanosťou:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

V prvej (od 5.6. 2020) a druhej fáze (od 8.6. 2020) sa odporúčame obmedziť počet osôb pre
jedného návštevníka max. na 2 osoby a primerane minimalizovať čas trvania návštevy v prvej
a druhej fáze na maximálne 60 minút.
Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta v interiéri –
predovšetkým na izbe klienta.
Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) je nutné každému návštevníkovi
zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu.
V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2
°C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších
priestorov).
Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou
z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s
ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo
osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom
šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený vstup so zariadenia (ani do
vonkajších priestorov).
Zariadenie je povinné pre osoby vstupujúce do zariadenia zabezpečiť pri vstupe do zariadenia
voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk a jednorazové rukavice
a rúška.
Umožnenie návštev bude prebiehať v dvoch fázach, a to od 5. júna 2020 umožnením návštev
vo vonkajších priestoroch – v exteriéri Gerium;
a od 8. júna 2020 umožnením návštev v spoločných priestoroch - v interiéri Gerium, a to aj na
izbe klienta, ak ju obýva sám;
Výnimkou budú klienti pripútaní na lôžko (návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní
prísnych hygienicko – epidemiológických požiadaviek), alebo pri imobilných klientoch ak ju
obývajú dvaja klienti sa návštevy budú striedať – raz u jedného klienta a potom u druhého
klienta v maximálnej dĺžke 30 minút;
Termín začiatku jednotlivých fáz, prípadne ich posun bude závisieť od aktuálnej
epidemiologickej situácie a od rozhodnutia poskytovateľa sociálnych služieb na základe jeho
možností (priestorových, materiálno-technických a personálnych) a dopytu zo strany jeho
klientov a ich zdravotného stavu;
Stále treba preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch (ak je to možné vzhľadom
na priestory zariadenia, možnosti klientov, prípadne aktuálne počasie);
Je nutné viesť evidenciu návštev so zaznamenávaním potrebných údajov;
Nutné je používanie OOPP zo strany návštevníkov aj klientov (ak je to z ich strany možné), a to
rúško a rukavice;
Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku imobilného
klienta) musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy);
Treba tiež používať germicídne žiariče na dezinfekciu interiéru, predovšetkým po návštevách
klientov - dezinfekcia priestorov;
Vo vnútorných priestoroch pre návštevy je potrebné zabezpečiť časté vetranie.
Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m2 , môže byť návšteva len jedným
návštevníkom, v druhej fáze dvoma návštevníkmi s výnimkou rodinných príslušníkov;
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•
•

Musí byť zabezpečený skríning a evidencia návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny
pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy;
Poskytovateľ SS vypracuje a zverejní plán postupného uvoľňovania na svojom webovom sídle
– www.gerium.sk

Rámcové podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa mimo priestorov
pobytových zariadení podmienených odkázanosťou, absolvovanie lekárskych vyšetrení a
úradných záležitostí a pohybu klientov zariadení krízovej intervencie mimo zariadenia:
• V I. fáze (od 5. júna) je možné dočasne opustiť zariadenie v sprievode zamestnanca
zariadenia, dobrovoľníka, prípadne rodinného príslušníka (sprevádzajúce osoby); odporúča sa
dobu pobytu mimo priestorov zariadenia podľa možností minimalizovať.
• V prípade ak sa vychádzka organizuje v skupine, odporúča sa veľkosť skupiny do 5 osôb. Pri
spoločných, ako aj samostatných vychádzkach, sa - odporúča vyhnúť sa uzatvoreným
priestorom s vyššou koncentráciou osôb (najmä väčšie obchody, prípadne kultúrne zariadenia).
• Sprevádzajúce osoby ako aj klienti zariadenia majú počas celej doby dočasného opustenia
zariadenia (ak to napr. nevylučuje charakter vyšetrenia) vhodne prekryté horné dýchacie cesty
(rúško, šál, šatka) a odporúča sa používať aj rukavice. Toto opatrenie sa nevzťahuje na deti a
klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí
nemusia mať prekrytú tvárovú časť -v taktom prípade sa odporúča dobu pobytu mimo
priestorov zariadenia minimalizovať.
• Pri návrate do zariadenia je nutné každému klientovi, návštevníkovi a sprevádzajúcej osobe
zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov
respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude
sprevádzajúcej osobe umožnený vstup so zariadenia a klienta je potrebné izolovať od
ostatných klientov minimálne po dobu 48 hodín .
• Po návrate klienta a zamestnanca do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zabezpečiť
hygienu ich rúk najlepšie s použitím dezinfekčných mydiel.
• Ak sa u klienta kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustení zariadenia objavia príznaky
nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných prijímateľov sociálnej
služby a ďalší postup je potrebné konzultovať s príslušným regionálnym ÚVZ.
• V zariadení podmienenom odkázanosťou sa odporúča v I. fáze len krátkodobé opustenie
priestorov ZSS, v intervale do 60 min, a ak si zdravotný stav klienta vyžaduje odporúčame ich
realizovať v sprievode zamestnanca ZSS alebo dobrovoľníka a to maximálne v skupinách do 5
klientov s vyhnutím sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (obchody);
• Individuálne krátkodobé opustenie priestorov počas dňa ako aj dĺžku opustenia, môže zvážiť
poskytovateľ sociálnej služby na základe individuálneho prístupu;
• Je nutné viesť evidenciu pre krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa so zaznamenávaním
potrebných údajov;
• Lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných záležitostí je v prvej fáze možné absolvovať len v
sprievode zamestnanca;
• v II. fáze (od 8.6. 2020) môže klient Gerium absolvovať vychádzky, lekárske vyšetrenia
a vybavovanie úradných záležitostí už samostatne, ak to dovoľuje jeho zdravotný stav;
• Klienti zariadení podmienených odkázanosťou by sa v rámci samostatného krátkodobého
opustenia zariadenia mali vyhnúť uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb
(obchody), okrem priestorov lekárskych vyšetrení;
• Pri krátkodobom opustení priestorov ZSS alebo pri lekárskych vyšetreniach je potrebné používať
OOPP;
• Pri návrate klientov do prevádzky je potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygieny pri vstupe
(umytie rúk, dezinfekcia).
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Rámcové podmienky pre návrat klientov celoročných pobytových foriem ZSS podmienených
odkázanosťou, pre prijímanie nových klientov a pre presun klientov medzi ZSS s celoročnou
pobytovou formou:
•

Klienti, ktorým bola prerušená poskytovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou a
po túto dobu prerušenia boli v domácom prostredí a klientom presúvaným z iného zariadenia
sa môže začať poskytovať služba v zariadení. Tieto osoby sa odporúča umiestniť do obytnej
miestnosti vytvorenej na účel preventívneho filtra (napr. izolačné miestnosti) od ostatných
prijímateľov sociálnej služby najmenej po dobu 14 dní.
• Novým klientom sa môže začať poskytovať sociálna služba v zariadení. Tieto osoby sa musia
umiestniť do obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho filtra (napr. izolačné
miestnosti) od ostatných prijímateľov sociálnej služby najmenej po dobu 14 dní.
• Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustenia zariadenia
objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa
a postupuje podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho ÚVZ.
• Poskytovateľ zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia
COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok (rúško,
prípadne rukavice).

!!! PLATÍ STÁLE TRVALÉ ODPORÚČANIE PRE ZAMESTNANCOV A KLIENTOV ZSS GERIUM - Aj
mimo zariadenia je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred
nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva
zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd.
Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou.
Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze
alkoholu.
Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju
zahodiť do koša.
Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre od iných osôb a medzi sebou.
Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
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4.

Špecifiká jednotlivých fáz uvoľňovania v Gerium v súvislosti
s priestorovými, personálnymi a materiálno technickými
podmienkami v Gerium

Na základe odporúčania z MPSVR SR si konkrétne podmienky pri uvoľňovaní prijatých opatrení
v súvislosti s ochorení COVID - 19, upravilo ZSS Gerium v tejto smernici, a to vzhľadom na druh
poskytovanej sociálnej služby, cieľovú skupinu prijímateľov SS, ako aj priestorových, materiálnotechnických a personálnych možností nasledovne:

I.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

FÁZA UVOĽŇOVANIA – od 5.6. 2020
Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, manikér, kaderník, holič....) v
priestoroch Gerium.
V zariadeniach sa opäť zavádzajú spoločné aktivity (ergoterapia, muzikoterapia, kognitívny
tréning, spoločná rehabilitácia, návšteva duchovného a bohoslužby.......).
Spoločné aktivity sa zavádzajú v menších skupinkách maximálne 10 klientov, nutnosť používania
rúšok a rozostupov 1 m.
Povolenie návštev v exteriéri Gerium – záhrady Gerium, a to bezkontaktne, s dodržaním
rozostupov 2 m a použitím ochranných rúšok, maximálny počet navštívených klientov päť,
maximálna doba návštevy 60 minút maximálny počet osôb na jedného klienta 2 osoby. Návštevy
sa povoľujú v čase od 8:00 hod do 18:00 hod.
Povolenie vychádzok počas dňa mobilných klientov zo zariadenia od 8:00 hod. do 18:00 hod.,
a to vychádzky mimo exteriéru Gerium, a to maximálne na dobu 60 minút. Klient musí byť
vybavený pred vychádzkou ochranným rúškom a po návrate si musí vydezinfikovať ruky.
O opustení klienta mimo Gerium sa bude viesť evidencia ,,vychádzok,, (meno klienta, čas
odchodu a príchodu, miesto pobytu, TT pri návrate.....).
Povinnosťou pre návštevy pri vstupe do exteriéru Gerium je ochranné rúško, rukavice
alebo dezinfekcia rúk. Každá návšteva si musí prečítať čestné prehlásenie o tom, že nie je si
vedomá že je chorá, alebo bola v styku s chorou osobou a svojím podpisom to potvrdiť ....., musí
sa podrobiť meraniu TT a zapísať potrebné údaje o sebe do predloženej evidencie návštev /
meno, priezvisko, vzťah ku klientovi , príchod a odchod/.
Všetky exteriérové stoly, lavičky a stoličky budú priebežne dezinfikované po ukončení
jednotlivých návštev.

II.

FÁZA UVOĽŇOVANIA – od 8.6. 2020 – ROZŠÍRENIE JESTVUJÚCICH OPATRENÍ

1. Umožnenie návštev u klientov Gerium v exteriéri a v interiéri vo vyhradených priestoroch, ktorými
sú vstupná hala Gerium a záhrada Gerium, a to bez fyzického kontaktu s dodržaním minimálnej
vzdialenosti 1 m a s maximálnou dĺžkou návštevy 60 minút, maximálna počet osôb tri. Návštevy sa
povoľujú v čase od 8:00 hod do 18:00 hod.
2. Výnimkou bude návšteva imobilných klientov, ktorú bude môcť vykonať príbuzní na izbe klienta,
bezkontaktne ale v maximálnej dĺžke 30 minút, alebo pri imobilných klientoch ak ju obývajú dvaja
klienti sa návštevy budú striedať – raz u jedného klienta a potom u druhého klienta v maximálnej
dĺžke 30 minút; maximálny počet osôb na jedného klienta 2 osoby.
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3. Povinnosťou pre návštevy pri vstupe do zariadenia GERIUM je ochranné rúško, rukavice
alebo dezinfekcia rúk. Každej návšteve si musí prečítať čestné prehlásenie o tom, že nie je si
vedomá že je chorá, alebo bola v styku s chorou osobou ....., musí sa podrobiť meraniu TT a zapísať
potrebné údaje o sebe do predloženej evidencie návštev / meno, priezvisko, vzťah ku klientovi ,
príchod a odchod/.
4. Umožňuje sa klientom krátkodobo opustiť priestory Gerium počas dňa (maximálne na dobu troch
hodín), s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb. Samozrejme
klient musí mať minimálne ochranné rúško.
5. O opustení klienta mimo Gerium sa bude viesť evidencia ,,vychádzok,, (meno klienta, čas odchodu
a príchodu, miesto pobytu, TT pri návrate.....).
6. Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré
vyžadujú ich osobnú účasť samostatne, alebo v sprievode personálu Gerium, alebo ich príbuzných
ak to ich zdravotný stav vyžaduje.
7. Všetky exteriérové stoly, lavičky a stoličky budú priebežne dezinfikované po ukončení jednotlivých
návštev.
8. Všetky interiérové stoly, stoličky, všetky povrchy sa budú priebežne dezinfikované po ukončení
jednotlivých návštev; a tiež po ukončení doby návštev sa vyžiaria germicídnym žiaričom (chodby,
schodisko, vstupná hala a izby klientov)

III.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

FÁZA UVOĽŇOVANIA – od 15.6. 2020 – ROZŠÍRENIE JESTVUJÚCICH OPATRENÍ

Všetky opatrenia ako vo fáze II.,
ale povoľuje sa telesný kontakt s návštevami, s dodržiavaním všetkých hygienických opatrení
a nosení rúšok, väčšinu času sa však odporúčajú sa rozostupy 1 m.
Povoľujú sa návštevy v interiéri bez obmedzenia trvania času, ale odporúča sa maximálne na dobu
120 minút a tiež sa odporúča maximálny počet osôb na jedného klienta tri.
Stále platí čas návštev aj vychádzok klientov od 8:00 hod do 18:00 hod.
Klientom a klientkam naďalej odporúčame vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou
koncentráciou osôb (ako napr. pošta, obchody.....). Opustiť Gerium však počas dňa môžu bez
časového obmedzenia. Klientov a klientky podporujeme, aby si dopriali ozdravujúce prechádzky
v prírode a v exteriéroch.
Povoľuje sa opustenia pre klientov a klientky Gerium do domácnosti, ev. domácnosti k
príbuzným na víkend alebo sviatky.
Umožnenie návštev i na izbách klientov a v spoločných priestoroch v Gerium pri dodržiavaní
nosenia rúšok, kontroly teploty a dezinfekcie rúk, ev použitie ochranných rukavíc a naďalej je
povinná evidencia návštev i vychádzok.

Všetky exteriérové stoly, lavičky a stoličky budú priebežne dezinfikované po ukončení
jednotlivých návštev.

9. Všetky interiérové stoly, stoličky, všetky povrchy sa budú priebežne dezinfikované po ukončení
jednotlivých návštev; a tiež po ukončení doby návštev sa vyžiaria germicídnym žiaričom (chodby,
schodisko, vstupná hala a izby klientov)

IV.
1.

FÁZA UVOĽŇOVANIA – od 01.07. 2020 – ROZŠÍRENIE JESTVUJÚCICH OPATRENÍ

Obnovenie prevádzky v Gerium podľa platnej legislatívy v poskytovaní sociálnych služieb v SR s
príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach a s prípravou na možnú II.
vlnu.
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2.

3.

4.

5.

Realizácia tohto plánu uvoľňovania opatrení je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie,
od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie
predchádzajúcej fáze. Preto sa najmä tretia a štvrtá fáza môžu počas realizácie plánu zmeniť.
Klienti, ktorým bola prerušené poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou a po
túto dobu prerušenia boli v domácom prostredí, ďalej klientom presúvaným z iného zariadenia
a klientom, ktorí budú prijímaní z domáceho alebo nemocničného prostredia sa môže začať
poskytovať sociálna služba v zariadení Gerium a budú prijatí na normálnu obytnú miestnosť. Novo
prijatým klientom sa bude po dobu 14 dní vo zvýšenej miere monitorovať zdravotný stav.

Ak sa u ktoréhokoľvek klienta objavia príznaky nákazy súvisiace s ochorením COVID – 19,
tak poskytovateľ SS o tom bezodkladne informuje zriaďovateľa a postupuje podľa
usmernenia miestne príslušného regionálneho ÚVZ.
Poskytovateľ aj naďalej zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienickoepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie
šírenia ochorenia COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných
pomôcok (rúško, prípadne rukavice a monitoring TT u klientov a zamestnancov
minimálne 1 x denne).

5.

Záverečné ustanovenia
•

Tento dokument upravuje Plán uvoľňovania opatrení pre zariadenie pre seniorov a zariadenie
opatrovateľskej služby Gerium Pri trati 47 a Smolnícka 3 Bratislava v súvislosti s ochorením
COVID-19.

•

Tento dokument je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnej služby a pre ich příbuzných, a
tiež všetkých zamestnancov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby
Gerium Pri trati 47 a Smolnícka 3 Bratislava.
Tento dokument nadobúda platnost dňom jeho vydania a schválenia štatutárom Gerium, čo je
3.6. 2020

•
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6.

Prílohy - Zoznam

•

Príloha č. 1 – Plán uvoľňovania opatrení z MPSVR SR file:///C:/Users/cembo/Desktop/Plán%20uvolňovania%20opatrení%20v%20soc%20slu
žbách%20z%20MPSVR%20SR.pdf
Príloha č. 2 - Usmernenie k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou

•

•

formou od 3.júna 2020 (8. júna 2020) https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf
Príloha č. 3 - Usmernenie k umožneniu dočasného opustenia zariadenia sociálnych služieb s
pobytovou formou od 3. júna 2020 (8. júna 2020) https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

•

Príloha č. 4 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia z 2.6. 2020 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

Na záver by som Vás chcela poďakovať všetkým svojim kolegyniam a kolegom za perfektne
odvedenú prácu pri dodržiavaní všetkých opatrení prijatých na prevenciu proti šíreniu
ochorenia COVID-19.
Ďakujem tiež všetkým našim klientom a klientkam a ich príbuzným za dodržiavanie týchto
opatrení a nesmiernu dávku trpezlivosti a pokory počas karantény v súvislosti s COVID - 19.

Želám všetkým veľa zdravia 😊

PhDr. Miroslava Čembová, MPH
riaditeľka Gerium
10

11

