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PLÁN DOVOLENIEK
Dovolenkou nazývame pobyt klientov v domácom prostredí dlhší ako 1 deň. Klientom
umožňujeme trávenie dovolenky s blízkymi osobami počas víkendu – od piatka do pondelka.
V súlade s aktuálne platnými celonárodnými a regionálnymi indikátormi pre fázy pandemického
semafora v sociálnych službách je pobyt klienta mimo zariadenie možný iba v prípade ak sa jedná o
klienta s ukončeným očkovaním a uplynulo 14 dní od dávky, ktorú lekár určil ako poslednú
v očkovacej schéme, respektíve ide o klienta ,ktorý prekonal ochorenie COVID-19 za posledných
180 dní.
Rodinný príslušník si môže prevziať klienta zo zariadenia za nasledovných podmienok:
• Svoj zámer ohlási telefonicky na telefónne číslo 031/789 49 36, 0903 562 461
• Osobne príde prevziať klienta do zariadenia v piatok do 14.00
• Predloží potvrdenie o negatívnom výsledku testu ( antigénového, alebo PCR) podľa
aktuálnej fázy COVID semafora , alebo Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za
posledných 180 dní , alebo Potvrdenie o zaočkovaní proti SARS-CoV-2 ak uplynulo
minimálne 14 dní od dávky, ktorú lekár určil ako poslednú v očkovacej schéme
• Príbuzný podpíše Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze, Čestné
vyhlásenie o opustení zariadenia- dovolenka a Zoznam šatstva, ktoré si klient berie so
sebou na dovolenku
• Zaeviduje sa do Evidencie dovoleniek pri príchode a odchode zo zariadenia – dovolenka,
ktorá obsahuje nasledovné údaje: meno a priezvisko klienta, miesto pobytu, meno
a priezvisko rodinného príslušníka , telefónne číslo, dátum a čas návratu , skrining pri
odchode , skríning pri príchode , podpis
• Odporúčame, aby klient trávil dovolenku iba v domácom prostredí a nezúčastňoval sa
žiadnych hromadných podujatí, nechodil do nákupných centier, necestoval
• Klienta je potrebné odovzdať po dohode do zariadenia v pondelok do 14.00 hod.
• Zamestnanec sociálneho úseku prevezme a skontroluje šatstvo podľa zoznamu
• Po návrate klienta z domáceho prostredia bude zvolený postup v súlade s aktuálnym
stupňom varovania podľa COVID semaforu a špeciálnych zásad protiepidemiologických
prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu
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