
11. Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 pri poskytovaní terénnej1 formy sociálnej služby podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

 

Indikátory pre fázy pandemického semafora v sociálnych službách – semafor prepína 

štatutár alebo písomne poverená osoba štatutárom podľa miery naplnenia indikátorov 

pre jednotlivé fázy/farby 

Zelená fáza Oranžová fáza Červená fáza 

Štádium bez významného výskytu 

ochorenia Covid-19 
Splnené aspoň 2 indikátory 

z nasledovných: 

- Suspektná osoba 

- zhoršená situácia v okrese podľa RÚVZ 

- kontakt s potvrdenou osobou (nízky čas   
expozície do 15 min) 

- návrat z rizikovej krajiny 

 

Splnený je aspoň 1 indikátor 

z nasledovných: 

- kontakt s potvrdenou osobou 

(vysoký čas expozície viac 

ako 15 minút) 

- potvrdenie ochorenia Covid-

19 (klient, zamestnanec, 

rodinný príslušník) 

- situácia v okrese podľa 
RÚVZ 

P.č. Názov opatrenia  

1. Prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení 

V súlade s aktuálnymi opatreniami 

ÚVZ SR   

Dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické 

opatrenia, počas celého výkonu práce je dôležité 

nosiť a používať  OOPP  a dodržiavať odstup 

(zamestnanec /opatrovateľ sa musí správať pri 

klientovi tak, akoby bol nositeľom vírusu Covid-

19) 

Dodržiavať prísne hygienicko-

epidemiologické opatrenia, počas 

celého výkonu práce je dôležité 

nosiť a používať  OOPP  

a dodržiavať odstup (zamestnanec 

/opatrovateľ sa musí správať pri 

klientovi tak, akoby bol nositeľom 

vírusu Covid-19) 

2. Monitoring zdravotného stavu a telesnej teploty zamestnanca/opatrovateľa 

V súlade s aktuálnymi opatreniami 

ÚVZ SR   

Denný monitoring telesnej teploty a zdravotného 

stavu si sleduje zamestnanec denne, ak má 

príznaky,  je suspektný, neposkytuje sociálnu 

službu terénnou formou; odporúčame testovanie 

a až po potvrdení negatívneho výsledku sa môže 

pokračovať v poskytovaní služby 

Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti 

s osobou chorou na Covid-19, je povinný oznámiť 

túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto 

prípade  ostáva v karanténe. 

V prípade potvrdenia nákazy Covid-

19 u zamestnanca ďalej službu 

neposkytuje, zároveň sú dohľadané 

kontakty.  

3. Monitoring zdravotného stavu klienta 

V súlade s aktuálnymi opatreniami 

ÚVZ SR   

Opatrovateľ/zamestnanec  monitoruje telesnú 

teplotu klienta so záznamom. 

Opatrovateľ/zamestnanec  

monitoruje telesnú teplotu klienta so 

záznamom 

                                                           
1 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, Domáca opatrovateľská služba, Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, Prepravná služba, Služba na zosúladenie rodinného 

a pracovného života, Služba včasnej intervencie, Špecializované sociálne poradenstvo vykonávaná ako samostatná odborná činnosť, Sociálna rehabilitácia vykonávaná ako samostatná odborná činnosť, Sprievodcovská služba, Predčitateľská 
služba, Tlmočnícka služba, Terénna sociálna služba krízovej intervencie, Sprostredkovanie osobnej asistencie, Sprostredkovanie tlmočníckej služby, Podpora samostatného bývania, Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností 



4. Pri príznakoch/potvrdení Covid-19 u klienta 

Bez obmedzenia , v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR   

Opatrovateľ, zamestnanec  pri príznakoch Covid-19 

ochorenia u klienta kontaktujú všeobecného lekára 

telefonicky a klient sa izoluje a doliečuje 

v domácom prostredí,     

Pri zhoršení zdravotného stavu je klient vyšetrený 

na Covid-19;  

V prípade potvrdenia nákazy 

u klienta  je zabezpečená domáca  

izolácia aj úzkych kontaktov do 

doby určenej RÚVZ, resp. 

všeobecným  lekárom; 

Pri vybraných službách (domáca 

opatrovateľská služba) sa naďalej 

táto služba poskytuje  

Pri iných  sociálnych službách 

poskytovaných terénnou formou sa 

odporúča túto službu nevykonávať  

v súlade s usmernením  RÚVZ 

5. Zabezpečenie stravy pri vybraných službách 

Bez obmedzenia, resp. v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR   

Dodržiavať hygienu, nedotýkať sa rukami očí, nosa 

i úst; 

Prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických 

štandardov; 

 

Dodržiavať hygienu, nedotýkať sa 

rukami očí, nosa i úst; 

Prísne dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických štandardov; 

Stravovanie zabezpečené formou 

balenej stravy 

 

V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu (dezinfekcia rúk, používanie vhodných OOP, dodržiavať sociálnu vzdialenosť, nekontaktovať 

sa, pravidelne vykonávať dezinfekciu s virucídnym účinkom v domácnosti klientov (opatrovateľská služba) všetkých dotykových plôch, zabezpečiť pravidelné vetranie domácností (opatrovateľská 

služba)  a iné v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.   

 

 

 

 

 

 

 


