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Aktualizácia postupu zo dňa 14.3.2020 

 

Postup prijímania nových klientov a postup pri návrate z nemocnice  

 Platí od 15.4.2020          Vychádza z uznesenia vlády SR dňa 14.4.2020 pod číslom 220/2020  

 

1.  Prijímanie nových klientov – je možné prijať  /rozhoduje VÚC/ iba klienta, ktorý 
- je odkázaný na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby a je v ohrození života alebo zdravia (bez/s 

rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu) a zároveň 

 

2.  Fyzické osoby prijímané („znovuprijímané) z prirodzeného domáceho prostredia 

 

3.  Režim testovania a prijímania fyzických osôb („osoby znovuprijímané) z NEMOCNICE  
3.1 ide o  fyzické osoby, ktoré sa po prepustení z nemocnice  nemôžu vrátiť do svojho domáceho 

prostredia a ich život a zdravie by boli neposkytnutím sociálnej služby ohrozené, 
3.2 ide o prijímateľov sociálnej služby, ktorí po prepustení zo zariadení ústavnej zdravotnej 

starostlivosti sa majú  opätovne vrátiť do zariadenia sociálnej služby (platná zmluva ). 

 

   KORONAVÍRUS

  Senior dom SVIDA  
 

Mimoriadna  situácia   

       Poskytovateľ sociálnych služieb 

- pred nástupom do Senior dom Svida absolvoval 14 dňovú karanténu v 

určenom karanténnom zariadení /určí VÚC/ a po 12-tom dni absolvoval test na 

COVID – 19 s negatívnym výsledkom.  

 

- pred nástupom do Senior dom Svida  musí absolvovať 14 dňovú karanténu v 

určenom karanténnom zariadení /určí VÚC/ a po 12-tom dni absolvoval test 

na COVID – 19 s negatívnym výsledkom.  

 

Fyzická osoba/pacient, je ktorý má byť prijatý („znovuprijatý z nemocnice“) do 

zariadenia sociálnych služieb je priamo v nemocnici  testovaný na COVID – 19;  

 
V prípade negatívneho výsledku testu na COVID – 19 je klient/pacient prevezený do zariadenia 

sociálnych služieb, kde absolvuje preventívnu 14 - dňovú karanténu od nástupu do tohto 

zariadenia; 

V prípade potvrdeného pozitívneho výsledku testu na COVID – 19 zostáva fyzická osoba 

hospitalizovaná v nemocnici, resp. je prevezená do inej nemocnice na to 

určenej alebo iného zariadenia určeného Ministerstvom zdravotníctva SR  

a môže byť prijatý do Senior dom Svida až po ukončenej hospitalizácií                                  

a preukázateľnom vyliečení z COVID- 19. 

 


