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Interná smernica č. 1/2020  

o prevádzke a poskytovaní služieb v objekte Stará Jedáleň v čase pandémie COVID-19 

 

 Čl. 1 Predpoklady pre poskytovanie služieb v objekte  

1. Poskytovanie služieb pre cieľové skupiny v objekte je možné len v prípade, že to umožňujú 

príslušné nariadenia a ďalšie právne predpisy vydané relevantnými štátnymi alebo 

samosprávnymi orgánmi.  

2. V prípade splnenia vyššie uvedenej podmienky, prevádzka je podmienená schopnosťou 

organizácie zabezpečiť potrebné materiálno-technické vybavenie požadované týmito orgánmi, 

resp. prispôsobenie priestoru požadovaným normám. 

3. Predpokladom pre poskytovanie služieb je tiež dostatok personálu pre jeho plnohodnotné 

zabezpečenie. 

4. Pod nevyhnutnými materiálno-technickými predpokladmi sú: 

a. Bezdotykový teplomer (1 ks) 

b. Dávkovače na dezinfekčný prostriedok (3 ks) 

c. Dezinfekčný prostriedok do dávkovačov (podľa potrieb) 

d. Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu povrchov (podľa potrieb) 

e. Náhradné ochranné rúška pre prípad poškodenia počas poskytovania služby na strane 

klienta alebo pracovníka (min. 10 ks) 

f. Hygienické rukavice (min. 10 ks) 

g. Potreby a pomôcky na upratovanie 

h. Iné podľa príslušných nariadení 

 

Čl. 2 Základné pravidlá a postupy pre zamestnancov a dobrovoľníkov 

1. Každý zamestnanec je povinný po príchode na pracovisko odmerať si teplotu a to ešte pred 

vstupom do kancelárie (v miestnosti 1.11). V prípade, že 3 merania za sebou ukážu teplotu 

vyššiu ako 37,0 stupňa, pracovník je povinný opustiť pracovisko a informovať o tejto 

skutočnosti nadriadeného. Pracovník, bez ohľadu na výsledok merania, dezinfikuje rúčku 

teplomera.  

2. V miestnosti 1.07 smú súčasne pracovať najviac dvaja pracovníci. Ak je táto kapacita obsadená, 

po vzájomnej dohode využijú kapacity ostatných dostupných miestností tak, aby bola dodržaná 

stála vzdialenosť medzi nimi min. 2 metre. 

3. Povinnosť mať nasadené rúšku alebo inú adekvátnu ochranu horných dýchacích ciest je 

v prípade, že do priestoru vstupuje 3 osoba, resp. pri náznakoch bežného ochorenia (napr. 

kašeľ). V takom prípade je pracovník povinný mať rúško nasadené počas celého pobytu na 

pracovisku v situáciách, kedy je v kontakte s ostatnými pracovníkmi. 

4. Každý pracovník má pridelený vlastný uterák, ktorý využíva na utieranie rúk po toalete.  

5. Priestor, kde sa pracovníci zdržiavajú musí byť pravidelné vetraný prívodom čerstvého vzduchu 

(otvoriť okno každú hodinu aspoň na 10 minút).  

6. Podávanie rúk navzájom, ako i 3 osobám vstupujúcim do priestoru sa zakazuje. 

7. Zamestnanci sú povinní informovať zamestnávateľa o možných rizikách, ktoré predstavujú pre 

ostatných pracovníkov, cieľové skupiny a 3 osoby v kontexte výkonu práce. Ide najmä o pobyt 

v zahraničí, kontakt s chorou osobou mimo pracoviska a podobne. 
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Čl. 3 Pohyb cieľových skupín v priestore 

1. Kapacita priestoru pre cieľové skupiny je daná vyššími právnymi predpismi a nariadeniami. Pri 

výpočte rozlohy pre poskytovanie služieb sa do celkovej využiteľnej plochy započítavajú 

miestnosti 1.17 (78,01 m2), 1.19 (7,36 m2) a 1.09 (24,30 m2). Aktuálna kapacita je zverejnená 

vo vstupnej chodbe. 

2. Cieľové skupiny vstupujú do objektu cez zádverie (miestnosť 1.16) po jednom. Tu im pracovník 

zmeria teplotu. V prípade, že je výstupom teplota nad 37 stupňov, klientovi nie je umožnený 

vstup do objektu. V tomto priestore dôjde taktiež k dezinfekcií rúk alebo rukavíc návštevníka. 

V prípade, že klient príde v rukaviciach a tie podstúpia dezinfekciu, pri pobyte v priestore ich 

je povinný mať nasadené, resp. pri ich sňatí musí dôjsť k dezinfekcii rúk. 

3. Pracovník zároveň vyžiada od účastníkov aspoň jeden kontaktný údaj (telefón, mail), kvôli 

možnosti spätného kontaktovania. 

4. Všetky osoby pohybujúce sa v priestore počas poskytovania služieb, teda klienti, pracovníci aj 

tretie osoby sú povinné počas tohto času mať nasadenú ochranu horných dýchacích ciest. 

5. Klienti sa nesmú pohybovať v iných miestnostiach ako tých, ktoré sú pre nich určené. 

6. Využívanie toaliet (miestnosti 1.22 a 1.23) je až do odvolania obmedzené len na „požiadanie“, 

kedy pracovník odomkne užívateľovi chodbu smerujúce na toalety. Dočasne, počas trvania 

mimoriadnej situácie, môže byť využitá toaleta v priestoroch organizácie. 

7. Zároveň sa obmedzuje využívanie chladničky a mikrovlnnej rúry pre klientov – počas pobytu 

v priestoru nie je možná konzumácia jedál. Pitie tekutín je umožnené tak, aby sňatím rúška 

neboli ohrození ostatní účastníci v priestore.  

8. Klienti opúšťajú priestor cez východ umiestnení v miestnosti 1.17 v prípade, že dochádza k 

„striedaniu skupín“. Zabezpečí sa tak jednosmerný tok návštevníkov a obmedzí ich vzájomný 

kontakt.  

 

Čl. 4 Modely práce/poskytovania služieb cieľovým skupinám v priestore 

 

1. Umožnené je poskytovanie individuálneho poradenstva, párového a skupinového 

poradenstvo, pri dodržaní vyššie uvedených limitov, vrátane počtu osôb pre skupinové 

poradenstvo. 

2. Umožnená je bežná prevádzka klubu pri dodržaní vyššie uvedených limitov, pričom je kapacita 

regulovaná nasledovnými základnými spôsobmi 

a. Pri naplnení kapacity nie je do priestoru vpustený iný klient až do času, kým sa kapacita 

navýši (iný klient priestor opustí). Pokiaľ klient priestor opustí a opätovne sa vráti, 

platia pre neho hygienické postupy akoby pre „nového“ návštevníka. Ide o tzv. 

prietokový model.  

b. Klienti využívajú možnosť rezervácie konkrétneho času pre využívanie služieb klubu. 

Preferuje sa alternatíva, kedy v rovnakom čase kapacitu priestoru využívajú len osoby 

z cieľovej skupiny, ktoré sa navzájom poznajú (k ich sociálnemu kontaktu dochádza aj 

v iných kontextoch). Ide o tzv. rezervačný model. 

c. V priestore sa realizuje aktivita, ktorá je buď na pozvánky alebo prihlášky. Ide o tzv. 

organizovaný model. 

3. Cieľovým skupinám sú k dispozícii tie pomôcky a činnosti, ktoré umožňujú sociálny odstup. Ide 

najmä o: 

a. Multifunkčný stôl - biliard, stolný tenis, vzdušný hokej 

b. Spoločenské hry 
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c. Playstation hry 

d. Čítanie kníh 

e. Rozhovory 

f. Bezkontaktné aktivity preventívneho alebo intervenčného charakteru (napr. 

prednášky, besedy, premietania a pod.) 

4. Pokiaľ sa pri aktivite/činnosti využívajú sprievodné pomôcky (napr. tága, rakety, ovládač 

a pod.), tie vždy využíva len jeden klient. Pri výmene účastníkov hry sa tieto musia dezinfikovať. 

5. Zakazuje sa využívanie stolného futbalu a aktivity nerešpektujúce sociálny odstup s výnimkou 

prípadov, kedy by šlo o osoby spolu žijúce v jednej domácnosti. 

6. V prípade, že je možné niektoré z aktivít vykonávať v exteriéri (pred klubom alebo na dvore), 

je to dovolené.  

Čl. 5 Dezinfekcia a upratovanie priestorov 

1. K základnej dezinfekcii (utretie kľučiek, pomôcok a podobne) priestoru pri rezervačnom 

modely dochádza vždy medzi výmenami skupín. Pri prietokovom modely na konci služby. 

2. Na konci dňa, kedy boli poskytované služby je zároveň utretá podlaha v priestoroch, kde sa 

pohybovali klienti. V prípade, že došlo k využitiu toaliet klientmi, pristúpi sa aj k ich umytiu. 

3. Za uvedené postupy zodpovedá pracovník/pracovníčka, ktorý/á má v daný deň službu. 

4. K upratovaniu a dezinfekcii priestorov, ktoré neslúžia pre cieľové skupiny sa pristupuje 

minimálne 1x/týždeň podľa rozpisu služieb. 

5. Použité rukavice a ďalší potencionálne nebezpečný materiál je osoba vykonávajúca 

upratovacie práce povinná uzavrieť do sáčku a až následne ho vyhodiť do smetného koša.  

Čl. 6 Riešenie mimoriadnych situácií 

1. Pokiaľ sa preukáže, že v priestore sa nachádzala osoba (člen cieľovej skupiny alebo tretia 

osoba), ktorá ochorela na COVID 19, poskytovanie služieb cieľovým skupinám sa dočasne 

pozastavuje a rozhoduje sa o ďalšom postupe.  

2. Pracovníci a pracovníčky, ktoré došli s takouto osobou do osobného kontaktu majú povinnosť 

minimálne 14 dní nezdržiavať sa na pracovisku. V odôvodnenom prípade, so súhlasom riaditeľa 

organizácie, je možné absolvovať testovanie na náklady organizácie. 

3. Ak rozhodnutím autorít nie je prevádzka pozastavená príkazom, došla k opakovanej dezinfekcii 

priestorov (min. 3 dni za sebou) a zároveň sa preukáže, že zdravotný stav pracovníkov/čok nie 

je ohrozením pre cieľové skupiny, dôjde k opätovnému poskytovaniu služieb. 

Čl. 7 Informačná povinnosť 

1. Vo vstupnej chodbe (miestnosť 1.16) je pre cieľové skupiny zverejnený prehľad aktuálnych 

podmienok, pravidiel a obmedzení súvisiacich s poskytovaním a využívaním služieb. 

2. V miestnosti 1.11 je vždy k dispozícii aktuálna verzia Internej smernice č. 1/2020 pre 

pracovníkov a pracovníčky organizácie. 

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia 

1. Odklon od vyššie uvedených postupov je v mimoriadne závažných a odôvodnených prípadoch 

(ak by hrozilo nebezpečenstvo väčšie ako ich dodržiavaním) možný, o čom je vždy informovaný 

riaditeľ organizácie. 

2. V prípade, že sa táto smernica dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo inými 

nariadeniami orgánov verejnej moci, platia postupy a usmernenia nimi dané. 
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3. Smernica je vždy aktualizovaná v konsolidovaná znení, s vyznačením aktuálnej verzie/platnosť. 

V Bratislave dňa 29.5.2020    

     Mgr. Peter Kulifaj 

         Predseda organizácie 


