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PLÁN  PREVENCIE  A  STAROSTLIVOSTI  O  KLIENTOV  V CSS – LÚČ, Pruské, 

počas ohrozenia nákazou COVID 19 

 
AKTUALIZÁCIA č.9 – III. fáza uvoľňovania opatrení v sociálnych službách 

Úplné znenie I., II. a III. Fázy 
DODATOK č. 1 

Začiatok účinnosti - 22.06.2020 

 
Týmto dodatkom č.1 sa mení úplné znenie I.,II. a III.fázy nasledovne: 

 
V článku 1 písmeno F) sa mení prvý odsek: 
 

- Používanie OOPP zamestnancami aj klientmi, ak je to u klientov, vzhľadom na ich zdravotný stav možné 
- Používanie OOPP – tvárové rúšky, zamestnancami aj klientami je DOBROVOĽNÉ. ALE, 

v kontakte s inou osobou, napr. príbuzný klienta, musia mať tvár prekrytú obidve strany a aj klient, 
keď to jeho stav a možnosti dovoľujú. 

-  Ostatné OOPP, napr.rukavice, treba dodržiavať tak, ako bolo zaužívané v rámci ochrany 
a bezpečnosti pri práci 

 
V článku 1 písmeno F) sa mení druhý odsek: 

- Používanie OOPP aj osobami ako pedikér, kaderník...atď..., ktorí prídu do zariadenia poskytnúť našim 
klientom svoje služby. Počas poskytovania týchto služieb musí mať ochranu tváre aj externá osoba, aj 
klient 

- Používanie OOPP aj osobami ako pedikér, kaderník...atď..., ktorí prídu do zariadenia poskytnúť našim 
klientom svoje služby. Počas poskytovania týchto služieb musí mať ochranu tváre aj externá osoba, aj 
klient, ak je to vzhľadom na jeho zdravotný stav možné 

 
V článku 1 písmeno F) sa mení šiesty odsek: 

- Každej cudzej osobe, ktorá vkročí do CSS – LÚČ, bude merať TT určený zamestnanec CSS - LÚČ 
a zapíše jej hodnotu do príslušného formulára 

- Každá cudzia osoba, okrem návštev, (dodávatelia, kolegovia z iných zariadení, záujemcovia 
o prácu....) ktorá vkročí do CSS – LÚČ na krátky čas a nevykazuje príznaky respiračného 
ochorenia, je povinná si odezinfikovať ruky vo vstupnom vestibule zariadenia. NIE JE POTREBNÉ 
tejto osobe merať TT. Ak táto osoba objektívne vykazuje príznaky respiračného ochorenia, nemôže 
vstúpiť do zariadenia. 

 
Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom 22.06.2020. 
V Pruskom 22.06.2020 
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