ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad
Ondavou 45, 072 03 Rakovec nad Ondavou
POSTUP PRI OPUSTENÍ A NÁVRATE PRIJÍMATEĽA
Z DOMÁCEHO PROSTREDIA (dovolenka)

Postup pri opustení a návrate prijímateľa z domáceho prostredia
(dovolenka) platný od 01.07.2021
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Cieľ:
Cieľom dokumentu je zabezpečiť jednotný postup zamestnancov a príbuzných pri návrate
prijímateľa po pobyte v domácom prostredí.

Cieľová skupina:
-

odborní zamestnanci ONDAVA- DSS,

-

prijímatelia sociálnych služieb,

-

rodinní príslušníci.

Podmienky pri odchode prijímateľa do rodinného prostredia:

-

pobyt v domácom prostredí musí byť vopred dohodnutý so sociálnym pracovníkom
(telefonicky alebo e- mailom),

-

rodinný príslušník sa po príchode do zariadenia musí ohlásiť na bráne a vyčkať za
službukonajúcim personálom,

-

pri vstupe do zariadenia sa rodinný príslušník podrobí meraniu TT a preukáže sa buď
negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom ATG
testu nie starším ako 24 hodín, potvrdením o kompletnom zaočkovaní 14 dní po druhej
vakcíne alebo potvrdením o prekonaní COVID – 19 v období 180 dní od prekonania, ak
prijímateľ nebol zaočkovaný rodinný príslušník podpíše Súhlas s absolvovaním pobytu
prijímateľa vo vyhradenej obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho
opatrenia,

-

vo vyhradených priestoroch

zariadenia rodinný príslušník

vyčká za príchodom

prijímateľa,
-

počas celej doby trvania prítomnosti v zariadení má rodinný príslušník vhodne prekryté
horné dýchacie cesty podľa platných usmernení hlavného hygienika SR,

-

odchod do domáceho prostredia je možný iba v doprovode rodinného príslušníka,
doporučuje sa iba jedna osoba.

Podmienky k návratu prijímateľa do zariadenia:

-

návrat prijímateľa do zariadenia z domáceho prostredia musí byť vopred ohlásený,

-

prijímateľ pred návratom do zariadenia sa musí preukázať buď negatívnym RT-PCR
testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom ATG testu nie starším ako
24 hodín,

-

rodinný príslušník pred návratom sa musí

preukázať buď negatívnym RT-PCR testom

nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom ATG testu nie starším ako 24 hodín,

potvrdením o kompletnom zaočkovaní 14 dní po druhej vakcíne alebo potvrdením
o prekonaní COVID – 19 v období 180 dní od prekonania,
-

prijímateľ, ktorý nebol zaočkovaný po návrate z rodinného prostredia absolvuje izoláciu
po dobu najmenej 8 dní.

Postup opustenia a návratu prijímateľa do zariadenia
1) Pri nahlásení termínu dovolenky sociálny pracovník zaznamená tento termín do IS Cygnus záznam a

oboznámi rodinného príslušníka s podmienkami opustenia/návratu

PSS do

zariadenia a upozorní ho o povinnosti informovať zariadenie, ak sa u neho kedykoľvek po dobu
14 dní po ukončení dovolenky objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19,
2) V deň odchodu do domáceho prostredia službukonajúca sestra urobí prijímateľovi ATG test.
3) Po príchode rodinného príslušníka službukonajúca sestra prijímateľovi uskutoční na bráne
zariadenia monitoring telesnej teploty, dezinfekciu rúk, skontroluje požadované vyššie uvedené
potvrdenia a následne ho odprevadí na vyhradené miesto,
4) Službukonajúca sestra vypíše Protokol o dočasnom pobyte prijímateľa mimo DSS a v prípade
nezaočkovaného prijímateľa aj Súhlas s absolvovaním

pobytu prijímateľa vo vyhradenej

obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho opatrenia (Príloha č.1), ktoré predloží na
podpis prijímateľovi a rodinnému príslušníkovi.
5) Opustenie zariadenia je službukonajúcou sestrou zaznamenané v IS Cygnus – záznam.
6) Návrat prijímateľa za účasti rodinného príslušníka je realizovaný rovnako ako pri postupe
dočasného opustenia zariadenia.
7) Prijímateľ, ktorý nebol zaočkovaný,

na základe podpísaného súhlasu

bude preventívne

umiestnený v izolačnej miestnosti po dobu 8 dní. Po 8 dňoch sa u prijímateľa vykoná ATG test
a naďalej sa monitoruje.

Príloha č. 1
ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou č.45, 072 03

Súhlas s absolvovaním 8 dňového pobytu prijímateľa v izolačnej obytnej miestnosti
vytvorenej na účel preventívneho karanténneho opatrenia.

.....................................................................................................................................................
( titul, meno, priezvisko prijímateľa sociálnych služieb)

.....................................................................................................................................................
( titul, meno, priezvisko príbuzného prijímateľa)

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á a súhlasím s 8 dňovým pobytom
v izolačnej miestnosti na účel preventívneho oddelenia prichádzajúceho prijímateľa, ktorý
nebol zaočkovaný od ostatných prijímateľov a na 8 deň pobytu mu bude urobený antigénový
test na COVID – 19.

.......................................

......................................................

podpis prijímateľa

podpis príbuzného

Za prítomnosti personálu : ....................................................
podpis sestry

V Rakovci nad Ondavou, dňa : .................................................

