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P.č.  Názov opatrenia Zelená farba- 

Štádium bez 

významného 

výskytu 

ochorenia 

Covid-19 

Oranžová farba Červená farba 

1. Prijímanie nového 

klienta do ZSS 

podmienených 

odkázanosťou 

Prijímanie 

nových 

klientov 

v súlade 

s predpismi 

zariadenia 

Pri príjme je 

predložený na 

Covid-19 

negatívny test- nie 

starší ako 48 hodín 

Neprijímanie 

nových klientov 

2. Návrat klientov z 

ústavného 

zdravotníckeho 

zariadenia 

Prijímanie 

klientov 

v súlade 

s predpismi 

zariadenia 

Pri príjme je 

predložený na 

Covid-19 

negatívny test- nie 

starší ako 48 hodín 

Pri príjme je 

predložený na 

Covid-19 

negatívny test- 

nie starší ako 48 

hodín. Izolácia 

5 dní 

3. Monitoring telesnej 

teploty klientov a 

zamestnancov 

združujúcich sa v 

zariadení 

V súlade 

s predpismi 

zariadenia 

Ranný monitoring 

zamestnancov a 

monitoring 

telesnej teploty 

klientov zariadenia 

1 x za deň, 

zamestnancom pri 

príchode do 

zamestnania, alebo 

v prípade 

zhoršeného 

zdravotného stavu 

Ranný 

monitoring 

zamestnancov a 

monitoring 

telesnej teploty 

klientov 

zariadenia 1 x 

za deň, 

zamestnancom 

pri príchode do 

zamestnania, 

alebo v prípade 

zhoršeného 

zdravotného 

stavu 

4. Návštevy v zariadení Vo 

vyhradených 

priestoroch 

podľa 

nahláseného 

harmonogramu 

Návštevy sú 

povolené len za 

prísnych 

hygienicko-

epidemiologických 

opatrení. 

Preukazujú sa 

potvrdením 
o očkovaní, alebo 

negatívnym 

testom. Realizujú 

sa najmä v 

exteriéri, ku 

klientom na lôžku 

môžu ísť 2 dospelé 

osoby max. na 15 

Návštevy sú 

zakázané 

Podpora 

prostredníctvom 

telefonických 

hovorov 

a videohovorov. 

Ku klientom 
v paliatívnej 

starostlivosti je 

návšteva 

povolená za 

dohodnutých 

podmienok! 
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minút. Všetky 

návštevy musia 

byť popredu 

nahlásené! 

Kontaktovanie sa s 

rodinou 

prostredníctvom 

videohovorov 

5. Absolvovanie 

lekárskych vyšetrení a 

zdravotná starostlivosť 

V súlade 

s predpismi 

zariadenia 

Lekárske 

vyšetrenia sú 

obmedzené, 

v nevyhnutnom 

prípade,  prevoz 

do zdravotníckeho 

zariadenia je 

zabezpečený 

sanitným vozidlo 

v sprievode 

personálu 

zariadenia. 

Prevažne 

zabezpečené 

prostredníctvom 

telemedicíny – 

telefonická 

konzultácia s 

videohovorom pri 

akomkoľvek 

zdravotnom 

probléme 

v zariadení. 

Lekárske 

vyšetrenia sú 

obmedzené, 

v nevyhnutnom 

prípade,  prevoz 

do 

zdravotníckeho 

zariadenia je 

zabezpečený 

sanitným 

vozidlo 

v sprievode 

personálu 

zariadenia. 

Prevažne 

zabezpečené 

prostredníctvom 

telemedicíny – 

telefonická 

konzultácia s 

videohovorom 

pri akomkoľvek 

zdravotnom 

probléme 

v zariadení. 

6. Dočasné opustenie 

ZSS za účelom 

vychádzky, 

zamestnania, 

vybavovania úradných 

záležitostí zo ZSS  

Aktivity bez 

obmedzenia 

Aktivity sú 

obmedzené, 

vychádzky sa 

realizujú v 

exteriéri areálu. 

Aktivity mimo 

zariadenia sú 

zakázané. 

7. Návrat prijímateľov do 

ZSS po pobyte v 

domácom prostredí 

Bez 

obmedzenia. 

Klient predloží 

čestné vyhlásenie 

o bezinfekčnost 

a negatívny test 

nie starší ako 48 

hodín. Izolácia 5 

dní.  

Dočasné 

opustenie 

zariadenia je 

zakázané. 

8. Návrat zamestnancov 

po dovolenke 

Po návrate 

z cudzej 

krajiny 

potrebné 

Zamestnanec 

predloží čestné 

vyhlásenie o 

bezinfekčnosti 

Zamestnanec 

predloží čestné 

vyhlásenie o 

bezinfekčnosti 
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predložiť 

negatívny test 

nie starší ako 

48 hodín. 

Zamestnanec 

dodržiava prísne 

hygienicko-

epidemiologické 

opatrenia, 

testovanie 

v zariadení. 

Zamestnanec 

dodržiava prísne 

hygienicko-

epidemiologické 

opatrenia, 

testovanie 

v zariadení. 

9. Skupinové/spoločenské 

aktivity 

Bez 

obmedzení. 

Skupinové a 

spoločenské 

aktivity sú 

obmedzené, 

prebiehajú bez 

účasti iných osôb, 

v menších 

skupinách, ak je 

možné v exteriéri, 

dodržuje sa odstup 

a hygienicko-

epidemiologické 

opatrenia 

Skupinové a 

spoločenské 

aktivity sú 

obmedzené, 

prebiehajú bez 

účasti iných 

osôb, v menších 

skupinách, ak je 

možné v 

exteriéri, 

dodržuje sa 

odstup a 

hygienicko-

epidemiologické 

opatrenia 

10. Stravovanie Bez 

obmedzení. 

Podľa aktuálnej 

situácie 

v zariadení. 

Podľa aktuálnej 

situácie 

v zariadení. 

11. Priestorové 

zabezpečenie 

poskytovania 

sociálnych služieb v 

zariadení – obytné 

priestory na účely 

oddelenia prijímateľov 

Podľa plánu 

reprofilizácie 

lôžok. 

Podľa plánu 

reprofilizácie 

lôžok. 

Podľa plánu 

reprofilizácie 

lôžok. 

12. Zmeny/striedanie 

zamestnancov 

Bez opatrení. Pripravené dve 

oddelené zmeny. 

Začiatok 

striedania zmien 

pracujúcich 

v izolácii. 

13. Testovanie 

zamestnancov 

Nezaočkovaní 

v 2 týždňových 

intervaloch 

Testovanie 

zamestnancov 

prichádzajúcich 

z dovolenky, 

nezaočkovaných  

zamestnancov 

(týždenne a pri 

zmene 

zdravotného stavu) 

Týždenné 

testovanie 

všetkých 

zamestnancov. 

14. Testovanie klientov Nezaočkovaní 

v 2 týždňových 

intervaloch 

Testovanie 

novoprijatých 

klientov a klientov 

pri zmene 

zdravotného stavu. 

Týždenné 

testovanie 

všetkých 

klientov. 
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V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné dôsledné dodržiavanie hygienicko-

epidemiologického režimu (dezinfekcia rúk, používanie vhodných OOP, dodržiavanie 

sociálnej vzdialenosti, pravidelné vykonávanie dezinfekcie s virucídnym účinkom v zariadení 

všetkých dotykových plôch, zabezpečené pravidelné vetranie priestorov a iné.) v súlade s 

aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia. 

 

 

Tento semafor je určený pre všetkých zamestnancov a klientov Domova Barborka Unín, n.o. 

a taktiež pre všetkých príbuzných našich klientov! Treba ho dodržiavať a akceptovať! 

O zmene farby semaforu rozhoduje riaditeľka zariadenia s odsúhlasením starostu obce Unín.  

 

V Uníne, 13.8. 2021             


