
Stupeň 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia

RÚŠKO/RESPIRÁTOR FFP2 KLIENT: respirátor v spoločných 

priestoroch, rúško v izbe v prítomnosti 

zamestnanca/externého dodávateľa, v 

exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2mab             

                                                                                                                                                             

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri , v 

exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2mab                                                                                                                                                                                                                                              

KLIENT: respirátor v spoločných priestoroch, rúško 

v izbe v prítomnosti zamestnanca/externého 

dodávateľa, v exteriéri rúško pri vzdialenosti do 

2mab

        

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri , v exteriéri 

rúško pri vzdialenosti do 2mab                                                                                                                                                                                                                                              

KLIENT: respirátor v spoločných priestoroch, rúško v izbe v 

prítomnosti zamestnanca/externého dodávateľa, v exteriéri rúškoab

      

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri , v exteriéri rúškoab                                                                                                                                                                                                                                           

Opatrenia pre zabránenie 

prenosu SARS-CoV-2 a 

bezpečnosť pacienta a klienta v 

sociálnych službých 

(pobytového, ambulantného, 

terénneho typu)

Pobyt klienta SS mimo ZSS (ak sa 

jedná o pobyt v ústavnom 

zariadení napr. hospitalizácia, 

kúpele; prirodzené prostredie 

alebo v prípade, ak absolvoval 

inú aktivitu pri ktorej nebolo 

dodržané nosenie rúška/ 

respirátora okrem lekárskeho 

vyšetrenia a ošetrenia napr. u 

zubára)

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a 

sleduje sa ich klinický stav (príznaky 

infekčného ochorenia - podľa 

štandardného postupu) a podľa postupu 

platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-

CoV-2 v sociálnych službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez 

obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a sleduje sa 

ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia - 

podľa štandardného postupu) a podľa postupu 

platných opatrení a štandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych 

službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

OTP: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a sleduje sa ich klinický stav 

(príznaky infekčného ochorenia - podľa štandardného postupu) a 

podľa postupu platných opatrení a štandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych službách  

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciu a sleduje sa ich klinický stav 

(príznaky infekčného ochorenia - podľa štandardného postupu) a 

podľa postupu platných opatrení a štandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v sociálnych službách  

Zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

Postup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru u:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a) ZAMESTNANCOV (ambulantných, terénnych a pobytových foriem) - monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa stratégie MPSVR SR alebo podľa potreby. Odporúčané očkovanie zamestnancov a klientov, resp. kompletne zaočkované osoby bez 

nutnosti testovania.

  

b) DODÁVATEĽOV EXTERNÝCH SLUŽIEB - monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia u zamestnanca externej služby, testovanie zamestnanca externej služby podľa stratégie MPSVR SR, zamestnanec externej služby, ktorý je kompletne zaočkovaný bez nutnosti testovania; 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia; OTP: povolené, bez obmedzenia; ZÁKLAD: zakázané; Ag test možné po dohode vykonať v ZSS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c) NÁVŠTEV A DOPROVODU KLIENTOV v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa stratégie MPSVR SR, podrobne v špeciálnom usmernení "Postupy pre zabezpečenie návštev v ZSS podľa COVID 

AUTOMATu". 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

d) KLIENTOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  - odporúčané očkovanie klientov, resp. kompletne zaočkovaní klienti  bez nutnosti testovania.  

Špeciálne zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

Monitoring Ostražitosť

KLIENT: rúško v spoločných priestorochab, v exteriéri bez 

obmedzenia
                                                                                                                                                             

ZAMESTNANEC: rúško v interiériab , v exteriéri bez 

obmedzenia                                                                                                                                                                                                                                                                

KLIENT: rúško v spoločných priestorochab, v exteriéri bez 

obmedzenia
                                                                                                                                                             

ZAMESTNANEC: rúško v interiériab , v exteriéri bez 

obmedzenia                                                                                                                                                                                                                                                                

Všeobecné zásady  protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/ klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: Ag test pri návrate do ZSS



Pobyt klienta SS mimo ZSS - 

krátky pobyt mimo ZSS (úradné 

inštitúcie, predškolské a školské 

zariadenia, zamestnanie)

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav 

(príznaky infekčného ochorenia - podľa 

štandardného postupu) a podľa postupu 

platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-

CoV-2 v sociálnych službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez 

obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav (príznaky 

infekčného ochorenia - podľa štandardného 

postupu) a podľa postupu platných opatrení a 

štandardného postupu pre zabránenie prenosu 

SARS-CoV-2 v sociálnych službách

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia - 

podľa štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a 

štandardného postupu pre zabránenie prenosu SARS-CoV-2 v 

sociálnych službách

Stupeň 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia

Spoločenské aktivity KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb 

alebo min.15m2/osobu

 

OTP: max. do 10 osôb vrátane 

zamestnancov a klientov alebo 

min.25m2/osoba, preferované aktivity 

mimo izby (ideálne v exteriéri)

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo 

min.15m2/osobu 

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Športové aktivity KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb 

alebo min.15m2/osobu

 

OTP: max. do 4 osôb vrátane 

zamestnancov a klientov alebo 

min.25m2/osoba, preferované aktivity 

mimo izby (ideálne v exteriéri)

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo 

min.15m2/osobu 

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Individuálne alebo s trénerom alebo zodpovedným zamestnancom.

Duchovná služba KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb 

alebo min.15m2/osobu

 

OTP: max. do 4 osôb vrátane 

zamestnancov a klientov alebo 

min.25m2/osoba, preferované aktivity 

mimo izby (ideálne v exteriéri)

ZÁKLAD: zakázané

Individuálna duchovná a pastoračná 

služba v paliatívnej starostlivosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo 

min.15m2/osobu 

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Individuálna duchovná a pastoračná služba v 

paliatívnej starostlivosti

Individuálna duchovná a pastoračná služba.

Sociálne právne a iné odborné 

poradenstvo

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v 

domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v 

domácnosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: použitie informačnej 

technológie, len individuálne poradenstvo 

 

OTP: použitie informačnej technológie, len 

individuálne poradenstvo 

ZÁKLAD: použitie informačnej technológie, len 

individuálne poradenstvo 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: použitie informačnej technológie, len 

individuálne poradenstvo 

 

OTP: použitie informačnej technológie, len individuálne poradenstvo 

ZÁKLAD: použitie informačnej technológie, len individuálne 

poradenstvo 

Monitoring Ostražitosť

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: max. 20 osôb, alebo min.15m2/osobu

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min.15m2/osobu 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: max. 20 osôb, alebo min.15m2/osobu

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min.15m2/osobu 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: max. 20 osôb, alebo min.15m2/osobu

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min.15m2/osobu 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti



Služby starostlivosti o ľudské 

telo (kaderníčka, holič, podiater 

a pod.)

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v 

domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v 

domácnosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez 

obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Zdravotné služby (v aj mimo 

ZSS/ TSS, vrátane fyzioterapie, 

masáží)

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v 

domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v 

domácnosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez 

obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Stupeň 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia

Dodávateľské, revízne, 

rekonštrukčné a stavbárske 

práce

Podľa vyhodnotenia poskytovateľa 

sociálnej služby v súlade s platnými 

opatreniami a podľa prevádzkového 

poriadku.c

Na izbách aj v iných priestoroch ZSS iba 

nevyhnutné práce v súlade s platnými opatreniami 

a podľa prevádzkového poriadku;  viesť zoznam 

osôb po dobu 30 dní.c

Na izbách aj v iných priestoroch ZSS iba nevyhnutné v súlade s 

platnými opatreniami a podľa prevádzkového poriadku;  viesť 

zoznam osôb po dobu 30 dní.c

Skupinové aktivity - Sociálne 

služby pobytového typu

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb 

alebo min.15m2/osobu

 

OTP: max. do 10 osôb vrátane 

zamestnancov a klientov alebo 

min.25m2/osoba, preferované aktivity 

mimo izby (ideálne v exteriéri)

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo 

min.15m2/osobu

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Sociálne služby ambulantného 

typu

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb 

alebo min.15m2/osobu

 

OTP: max. do 10 osôb vrátane 

zamestnancov a klientov alebo 

min.25m2/osoba, preferované aktivity 

mimo izby (ideálne v exteriéri)

ZÁKLAD: zakázané

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo 

min.15m2/osobu

 

OTP: zakázané

ZÁKLAD: zakázané

Individuálna SS v prirodzenom prostredí klienta (PPK) resp. pomocou 

informačných technológií podľa rozsahu potrieb klienta. 

Poskytovanie SS mimo PPK s doprovodom podľa platných opatrení 

MPSVR SR.

Terénna sociálna služba KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: individuálna 

starostlivosť 

 

OTP: individuálna starostlivosť 

ZÁKLAD: individuálna starostlivosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: individuálna 

starostlivosť 

 

OTP: individuálna starostlivosť 

ZÁKLAD: individuálna starostlivosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: individuálna starostlivosť 

 

OTP: individuálna starostlivosť 

ZÁKLAD: individuálna starostlivosť 

Zariadenia starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa - 

vstup do zariadení 

Deti: bez obmedzení a v súlade so 

semaforom a usmernením pre tieto 

zariadenia                                                  

Rodičia:  

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, 

bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia                               

ZÁKLAD: rodič odovzdá dieťa 

zamestnancovi pred zariadením  

Deti: bez obmedzení a v súlade so semaforom a 

usmernením pre tieto zariadenia                                                  

Rodičia: 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez 

obmedzenia

OTP: rodič odovzdá dieťa zamestnancovi pred 

zariadením                                

ZÁKLAD: rodič odovzdá dieťa zamestnancovi pred 

zariadením  

Deti: bez obmedzení a v súlade so semaforom a usmernením pre 

tieto zariadenia

Rodičia:                                                                                       

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

OTP: rodič odovzdá dieťa zamestnancovi pred zariadením                              

ZÁKLAD: rodič odovzdá dieťa zamestnancovi pred zariadením   

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

Monitoring Ostražitosť

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

Podľa vyhodnotenia poskytovateľa sociálnej služby v 

súlade s platnými opatreniami a podľa prevádzkového 

poriadku.c

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: max. 20 osôb, alebo min.15m2/osobu

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min.15m2/osobu 

Deti: bez obmedzení a v súlade so semaforom a 

usmernením pre tieto zariadenia                                                                   

Rodičia:  

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

Deti: bez obmedzení a v súlade so semaforom a 

usmernením pre tieto zariadenia                                            

Rodičia:  

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

OTP: povolené, bez obmedzenia                               ZÁKLAD: 

rodič odovzdá dieťa zamestnancovi pred zariadením 

Bez obmedzení v súlade s platnými opatreniami a podľa 

prevádzkového poriadku.

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: povolené, bez obmedzenia

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: max 20 osôb, alebo min.15m2/osobu

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min.15m2/osobu 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia

 

OTP: max. 20 osôb, alebo min.15m2/osobu

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min.15m2/osobu 



Vysvetlivky:

b Výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: výnimka pre deti do troch rokov veku, výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka a ďalšie uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

c Ak zamestnanec externej služby nie je  kompletne zaočkovanou osobou, musí byť bezprostredne pred výkonom otestovaný.

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 

ZSS zariadenia sociálnych služieb

Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby sú povinné riadiť sa usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať potrebné protiepidemické opatrenia.

V prípade, že osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby, sa neriadia usmerneniami poskytovateľa alebo počas návštevy nedodržiavajú usmernenia poskytovateľa, je možné zo strany poskytovateľa za účelom ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnacov takejto osobe neumožniť vstup do prevádzky alebo 

ukončiť návštevu blízkej osoby. 

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Pod "obmedzeným režimom" sa pre potreby Semaforu rozumie napr. maximálny denný limit počtu návštev v ZSS v závislosti od prevádzkových podmienok poskytovateľa.

Poskytovateľ sociálnej služby prostredníctvom poverenej osoby je v záujme ochrany zdravia a života prijímateľov a zamestnancov oprávnený od osoby vstupujúcej do prevádzky poskytovateľa za účelom vykonania návštevy blízkej osoby požadovať preukázanie dokladov o zaočkovanosti, výsledkov testovania alebo záznam o prekonanom ochorení.

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z 16.6.2021, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk.  V prípade, že prijímateľ vzhľadom na objektívne príčiny nemôže používať rúško alebo respirátor, je možné túto ochranu dosiahnúť použitím ochranného štítu u prijímateľa.

a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prekrytiu horných dýchacích ciest, resp. jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk. V prípade, že prijímateľ vzhľadom na objektívne príčiny nemôže používať rúško alebo respirátor, je možné túto ochranu dosiahnúť použitím ochranného štítu u prijímateľa.


