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Informácie pre prijímateľov sociálnej služby  

v súvislosti s epidemiologickými opatreniami prijatými v dennom  

stacionári 
 

 Do priestorov denného stacionára vstupujú len prijímatelia sociálnej služby (ďalej len 

„prijímateľ“ v príslušných gramatických tvaroch) – od sprevádzajúcich rodinných 

príslušníkov ich prevezme personál pred vstupom do zariadenia. Výnimkou je sprevádzajúca 

osoba prijímateľa postihnutého autizmom, ktorá môže v odôvodnených prípadoch vstúpiť do 

šatne. Prijímatelia denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím používajú 

výlučne bočný vchod. 

 Pri vstupe do zariadenia bude prijímateľom zmeraná a následné zapísaná telesná teplota. Pri 

nameraní zvýšenej telesnej teploty  nad 37,0 ℃ vstup do zariadenia umožnený nebude. 

V prípade, že prijímateľ nebude vykazovať známky ochorenia, vstup do zariadenia mu bude 

opätovne umožnený po 48 hodinách. Teplota sa bude prijímateľom merať aj pri odchode zo 

zariadenia.  

 Po vstupe do denného stacionára sa prijímateľ prezuje (príp. za pomoci personálu) a použije 

pripravenú dezinfekciu rúk. 

 Aktivity sú plánované tak, aby boli medzi prijímateľmi dodržané primerané odstupy, 

uprednostnená je individuálna forma práce  a činnosti budú – podľa možností – plánované 

v exteriéri zariadenia (terasa denného stacionára), a to v závislosti od počasia.  

 Používanie posilňovacích prístrojov (vrátane cvičenia na prístroji Thera-trainer a nácviku 

chôdze na chodítku Dynamico)  je dočasne pozastavené.  

 Zamestnanci a prijímatelia zariadenia sa v interiéri a v exteriéri zariadenia (s výnimkou času 

príchodu do zariadenia) pohybujú s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (okrem 

prijímateľov, u ktorých nosenie ochranného rúška nedovoľuje zdravotný stav).  

 Pred nástupom do denného stacionára podpíše každý prijímateľ (resp. súdom ustanovený 

opatrovník) čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze seba a osôb, 

s ktorými prichádza do styku. Toto čestné vyhlásenie predloží prijímateľ sociálnej služby aj 

v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby, resp. vždy pri akejkoľvek zmene 

skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, na to upozorní bezodkladne poskytovateľa. 

 Prijímatelia sú povinní dodržiavať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením 

COVID-19, ktoré sú rozmiestnené v dennom stacionári formou piktogramov (hygiena 

a dezinfekcia rúk, dodržiavanie správnych postupov pri kašlaní a kýchaní, dištančné opatrenia 

– odstup 2m a pod.)  

 K rizikovým skupinám prijímateľov patria starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby s pľúcnou 

chorobou a chronickým ochorením srdca a pľúc, osoby s chronickým ochorením spojeným so 

zníženou imunitou. Prijímateľom, ktorí patria do rizikovej skupiny, odporúčame, aby zvážili 

vhodnosť pobytu v dennom stacionári. 

 V rámci dodržania hygienicko-epidemiologického režimu je dočasne obmedzený počet 

prijímateľov a rozsah poskytovania sociálnej služby v zariadení. Žiadame prijímateľov 

a sprevádzajúce osoby, aby sa pred vstupom do zariadenia nezhromažďovali a nevytvárali 

skupinky. Vzhľadom na uvedené, žiadame dodržiavať presný časový harmonogram 

dochádzky. 

 Uprednostnení budú prijímatelia, ktorých rodinní príslušníci pracujú v prvej línií, resp. sú 

zamestnaní. 

 

Ďakujeme za pochopenie.  

Túto mimoriadnu situáciu zvládneme len spolu a so vzájomnou pomocou. 
 


