
Príloha č.1  

Správa o zavedení opatrenia 
 

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou alebo iným zvýšením rizika šírenia nákazy COVID – 19 v 
prevádzke sociálnych služieb 

 

Názov poskytovateľa sociálnych služieb:  
Centrum sociálnych služieb – LÚČ 

 
Adresa: 399, 018 52  Pruské 

 
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Bartovičová  Kontakt na riaditeľku: 0901 918 553,  
          0948 315 155 
 
Základné informácie:  
Druh služby: špecializované zariadenie 

Forma: pobytová ročná    Čas:  
 
Celková kapacita: 48     Aktuálny počet klientov: 48 
 
Aktuálny počet zamestnancov: 39   Z toho odborní zamestnanci: 25 
 
Popis rizikových faktorov: 
Najnovšie opatrenia sa týkajú návštev a pobytov klientov doma počas sviatkov. Viď tabuľka. 
 

- Aktuálny stav klientov – 48 
- Ochorenie Covid-19 prekonalo – 46 klientov 
- Stále negatívny výsledok – 2 klienti 
- Úmrtie dňa 26.11.2020, 1 klientka vo veku 82 rokov 

 
- Pôvodný, schválený stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry – 37 
- Aktuálny stav zamestnancov – 39  ( 2 zamestnanci prijatí na zastupovanie počas dlhodobých 

PN ) 
- Ochorenie Covid-19 prekonalo – 22 
- Stále negatívny výsledok – 18 zamestnancov ( z nich 2 kolegyne sú na dlhodobej PN, neboli 

vystavené infekcii ) 
 
 
 
K 15.12.2020 sa zaradilo po PN-kach, do pracovného procesu 17 zamestnancov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIJATÉ OPATRENIE PRIJATÉ OD PREDPOKL. 

UKONČENIE 
Zákaz návštev 08.08.2020 Do 10.12.2020 
Každá návšteva sa musí telefonicky vopred 
objednať na deň a hodinu, lebo v danom okamihu 
môže byť v CSS – LÚČ, len jedna návšteva=max.3 
osoby 

11.12.2020 Do odvolania 

Každá návšteva sa pred vykonaním návštevy musí 
otestovať Ag testom a ten musí mať negat.  
Ag test zrealizuje buď v zariadení, keď má službu 
sestra, alebo keď nemá službu sestra, musí prísť 
návšteva s negat.výsledkom Ag testu, ktorý si dá 
urobiť na niektorom z odberových miest a nesmie 
byť starší ako 72 hod. 
PCR test návštevy, nie starší ako 72 hod., sa tiež 
akceptuje a vtedy nemusí návšteva absolvovať Ag 
test. 

15.12.2020 
 
 
 
 
 
15.12.2020 

Do odvolania 
 
 
 
 
 
Do odvolania 

Pobyt klienta doma:  
- keď je klient v rámci 90 dňovej lehoty, po 

ukončenej karanténe, lebo prekonal covid 
19 a je zdravý, môže návštevu doma 
absolvovať 

- keď v rámci pobytu doma prekročí 90-
dňovú lehotu od zistenej pozitivity, alebo 
nastanú u neho doma klin.príznaky 
ochorenia, po návrate do zariadenia musí 
absolvovať Ag test, alebo priniesť 
negat.PCR test nie starší ako 72 hod. 

- klienti, ktorí mali za posledné 10 dňové 
priebežné Ag testovanie negat.výsledok, 
môžu odísť na pobyt domov, ale po návrate 
musia absolvovať Ag test 

- keď je po návrate Ag test pozit, musí byť 
klient izolovaný a následne mu musí byť 
urobený PCR test 

- keď bude PCR test pozit., izolácia klienta 
pokračuje. Keď bude PCR test negat., 
izolácia klienta sa skončí 

- klienti, ktorí mali za posledné 10 dňové 
priebežné Ag testovanie pozit.výsledok, 
nemôžu na sviatky zariadenie opustiť a je 
nevyhnutná ich izolácia. Následne je 
potrebné u nich zrealizovať PCR test, ktorý 
keď je negat., izolácia končí. 

- Každá návšteva podpisuje čestné 
prehlásenie o dodržiavaní 
protiepidemických opatrení 

 
 

15.12.2020 Do odvolania 



 
Zákaz plánovaných lekár.prehliadok klientov 
a ďalších vyšetrení, s výnimkou akútnych stavov 

12.10.2020 Do odvolania 

Zákaz vybavovania úradných záležitostí klientov, 
s výnimkou neodkladných záležitostí 

12.10.2020 Do odvolania 

Zákaz pre klientov, opúšťať areál zariadenia CSS – 
LÚČ 

12.10.2020 Do odvolania 

Zákaz pre klientov, opustiť zariadenie za účelom 
krátkodobého alebo dlhodobého pobytu v domácom 
prostredí 

12.10.2020 Do odvolania 

Obsadenie „červenej zóny“ = vedľaj.samostat.budova, 
pozitívnymi klientmi a vyčleneným personálom 

10.11.2020 Do 25.11.2020 

„Červenou zónou“ sa stalo celé oddelenie, kde sú vo 
svojich izbách ubytovaní klienti 

26.11.2020 Do 10.12.2020 

Zákaz spoločného stravovania zdravých klientov 
a zamestnancov v spoločnej jedálni  

10.11.2020 Do 10.12.2020 

Stravovanie podľa „krízového jedál.lístka“ = 
jednoduché raňajky, jednochodové jedlá na obed 
a suché večere 

 
19.11.2020 
 

 
19.11.2020 

Stravovanie podľa klasického jedálneho lístka, len 
večere budú suché, do odvolania 

20.11.2020 Do 10.12.2020 

Dňom 15.12.2020 začíname s plošným testovaním 
Ag testami, klientov aj zamestnancov, ktorí doteraz 
neboli infikovaný Covid-19. Testovanie sa bude 
realizovať v dvojtýždňových intervaloch. 

15.12.2020 Do odvolania 

 
 
 
 
 
V Pruskom, 15.12.2020 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Bartovičová, riaditeľka CSS – LÚČ, Pruské 


