
Krízový režim komunitných centier v podmienkach pandémie
Platný od 20.9.2021

Krízový režim komunitných centier (KC) určuje pravidlá pre poskytovanie služieb v jednotlivých lokalitách na základe aktuálne platného Covid automatu.
V  ktorom  stupni/farbe  sa  váš  okres  aktuálne  nachádza  a  teda  aký  režim  bude  v  KC  používaný,  zistíte  na  stránkach  www.automat.gov.sk alebo
www.korona.gov.sk.

Zelená fáza Oranžová fáza Červená fáza Bordová fáza Čierna fáza

Používanie ochranných 
prostriedkov

Interiér- rúško
Exteriér - rúško iba na
hromadných 
podujatiach

Interiér - rúško
Exteriér - rúško iba na
hromadných 
podujatiach

Interiér - respirátor 
FFP2
Exteriér - povinné 
rúško pre skupinové 
aktivity  a dodržiavať 
odstup (ideálne 2m) 

Interiér - respirátor 
FFP2
Exteriér - povinné 
rúško pre skupinové 
aktivity  a dodržiavať 
odstup (ideálne 2m) 

Interiér - respirátor 
FFP2
Exteriér - povinné 
rúško

Filter klientov Nie Nie Nie
Meranie teploty pri 
vstupe

Meranie teploty pri 
vstupe

Kontrolovaný vstup (zvonček) Nie Nie Odporúčané
Odporúčané

Áno

Poskytovanie poradenstva 
V prípade nutnosti krízovej 
intervencie pracujeme aj 
s pozitívnym klientom- najmä 
v exteriéri a iba na nevyhnutný čas,
vždy za použitia primeraných 
ochranných prostriedkov.

Áno Áno Áno Áno Áno  - preferujeme 
exteriér/ dištančne

Skupinové/ komunitné aktivity
Vstup detí na základe pravidiel pre 
ZŠ: ak je nariadená karanténa, 
nemôžu ani do KC a prechádzame 

Interiér – 75% 
kapacity miestnosti
Exteriér – bez 
obmedzení

Interiér – 25% 
kapacity miestnosti
Exteriér – 50% 
z ohradeného areálu

Interiér – 25% 
kapacity miestnosti, 
ale nie viac ako 10 
osôb

Interiér – 25% 
kapacity miestnosti, 
ale nie viac ako 6 
osôb

Nie

http://www.automat.gov.sk/
http://www.korona.gov.sk/


na dištančnú formu.
Exteriér – 50% 
z ohradeného areálu

Exteriér – 25% 
z ohradeného areálu

Vstup do komunity Áno Áno

Áno. Používame 
respirátor FFP2 a 
nevstupujeme do 
obydlí klientov

Áno. Používame 
respirátor FFP2 a 
nevstupujeme do 
obydlí klientov

Iba v nevyhnutnom 
prípade a primerane 
chránení ( min. 
respirátor FFP2 a 
rukavice)

Dobrovoľníci / tretie osoby
Vždy potrebné prebrať pocit 
bezpečnosti a rešpektujeme 
neúčasť + podpísanie vyhlásenia 
o evidencií rizík v súvislosti 
s COVID-19.

Áno Áno Áno Áno Nie

Hygienické opatrenia platné pre všetky stupne: 
 Zamestnanci pri každom kontakte s klientmi, či už deťmi alebo dospelými osobami sú povinní  chrániť sa respirátorom alebo rúškom, používať

dezinfekciu na ruky a vždy, keď je to možné, dodržiavať odstup (ideálne 2m).

 Vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch KC je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor alebo iný vhodný
prostriedok) s výnimkou detí do 6 rokov.

 Pri vstupe do KC je dostupná dezinfekcia (aplikuje ju poverená osoba alebo automatický dávkovač).

 Vykonáva sa časté vetranie priestorov KC a tiež pravidelná dezinfekcia povrchov, kľučiek, pomôcok, telefónov, klávesnic a podobne. Na dezinfekciu
sa používajú dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Na noc sa zapína germicídny žiarič. 

 Na všetkých vstupoch do KC je viditeľne umiestnený oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.

Preventívne aktivity:
 Mapovanie situácie v lokalite, informovanie o aktuálne platných opatreniach, motivácia klientov k zodpovednému správaniu sa. Distribúcia rúšok a

respirátorov, prípadne inej pomoci, ak je nevyhnutná. 



Postup v prípade ochorenia alebo podozrenia na ochorenie u zamestnanca KC

Ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia alebo sa dozviete, že osoba s ktorou ste boli v úzkom kontakte je pozitívna, ste povinní
dodržiavať domácu karanténu!

 Telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a riaďte sa jeho pokynmi. 

 Informujte svojho priameho nadriadeného!

 Požiadať o bezplatné vyšetrenie/test na Covid-19 je možné aj na základe vášho subjektívneho pocitu a to cez odkaz https://korona.gov.sk/poziadat-
o-vysetrenie-na-covid-19/ 

Úzky kontakt je kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, vtedy ak:

 boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

 boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

 osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

 osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo

 osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Povinnosť karantény (rovnako tak ani testovania) sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

 je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

 je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

 je najmenej 14 dní po aplikácii  prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19
podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo

 prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

