
Špecifické odporúčania pre podporu prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným 

postihnutím v ambulantných sociálnych službách ZPMP NZ 

V súčasnosti sú z dôvodu núdzového stavu a ochrany pred koronavírusom zariadenia s dennou 

formou zatvorené. Uvedené však neznamená stratiť kontakt s jednotlivými prijímateľmi 

sociálnych služieb. Prevencia pred COVID-19 je top priorita v starostlivosti a podpore 

prijímateľov sociálnych služieb a ich blízkych osôb. Je potrebné venovať sa podpore tejto 

priority a pravidelne o nej hovoriť s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí žijú v domácom 

prostredí.  

 

Realizovanie aktivít v ambulantných službách  

Naši prijímatelia sociálnych služieb sú v súčasnosti doma so svojimi rodinami, ktoré to majú 

momentálne veľmi náročné. Preto sa snažme povzbudzovať a podporovať nielen samotných 

prijímateľov sociálnych služieb, ale aj ich blízke osoby. Venujme čas aj blízkym osobám 

prijímateľov sociálnych služieb, poskytujme sociálne poradenstvo. Za prísnych hygienických 

podmienok sa snažme udržať a realizovať kontakt s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí sú 

v domácom prostredí (návštevou v domácnosti prijímateľov sociálnych služieb, ktorí majú 

vysokú potrebu klinickej a psychosociálnej podpory, online alebo prostredníctvom telefónu). 

 

Pravidlá kontaktovania s pracovníkmi sociálnych služieb  

V prípade potreby sú zamestnanci ZPMP NZ k dispozícii s poskytnutím telefonického 

poradenstva počas pracovných dní v čase od 9.00 do 13.00 hodiny na tel. číslach: Mgr. Nagyová 

0918461303, Mgr. Bóbová 0907233331, Mgr. Budinská 0915847644 a Bc. Samuhelová 

0905272431.  

Na webovej stránke poskytovateľa sú zverejnené všetky dôležité kontakty: 

https://cloud6k.edupage.org/cloud/kontakty_akreditovanych_poskytovatelov.pdf?z%3AjST8J

sATQRfo33T0v080jzWRd8YAkaf4I7SaTcv18nrxUofkbh6eRDcynNdS5u9e  

 

Kontrola symptómov COVID-19 pri osobnom kontakte v domácom prostredí  

Dodržiavať hygienické pravidlá a opatrenia pri osobných stretnutiach s prijímateľmi sociálnych 

služieb. Kontrolovať príznaky COVID-19 u prijímateľov sociálnych služieb pred stretnutím. 

https://cloud6k.edupage.org/cloud/kontakty_akreditovanych_poskytovatelov.pdf?z%3AjST8JsATQRfo33T0v080jzWRd8YAkaf4I7SaTcv18nrxUofkbh6eRDcynNdS5u9e%20
https://cloud6k.edupage.org/cloud/kontakty_akreditovanych_poskytovatelov.pdf?z%3AjST8JsATQRfo33T0v080jzWRd8YAkaf4I7SaTcv18nrxUofkbh6eRDcynNdS5u9e%20


Realizovať spoločné aktivity vo vonkajšom prostredí - prechádzky. Telefonicky podporovať 

a ubezpečovať prijímateľov sociálnych služieb v tom, že situáciu spoločne zvládneme. 

Zaujímať sa o to, ako prebieha život našich prijímateľov doma, a čím žijú, nielen to, ako sa 

majú. Poskytnutím telefonického sociálneho poradenstva, stretnutím a aktivitou vo vonkajšom 

prostredí sa snažiť predísť možným krízovým situáciám v domácnosti a podporiť tak 

príbuzných v starostlivosti o blízkeho. 

 

Všeobecné odporúčania pre podporu zamestnancov sociálnych služieb  

 Ochrana prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov je top priorita pri poskytovaní 

sociálnych služieb. 

 Snažiť sa komunikovať s pracovníkmi zo strany vedenia sociálnej služby jasne 

a zrozumiteľne. 

 Pravidelne opakovať, ako správne používať ochranné pomôcky.  

 Porady a pracovné stretnutia realizovať prostredníctvom telefónov, resp. ich 

uskutočňovať vo vonkajšom prostredí a len v nevyhnutom čase. 

 Venovať sa prioritne krátkodobému plánovaniu s výhľadom na strednodobé ciele. 

 Prispôsobovať informácie pre prijímateľov sociálnych služieb ich kognitívnym 

schopnostiam. 

 Médiá sa v súčasnosti intenzívne venujú COVID-19, preto zohľadňovať rovnováhu 

medzi množstvom informácií pre prijímateľov sociálnych služieb a ich vystrašením 

a stresom z aktuálnej situácie. 

 

Odporúčania vypracované na základe a s pomocou:  

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/Podpora-prijimatelov_final.pdf 

 


