
 

Domov sociálnych služieb DETVA   
                                                                                            

 

 

BANSKOBYSTRICKÝ                                  
SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
(vyplňuje PSS/zákonný zástupca/opatrovník na výzvu povereného zamestnanca) 

 
 
Meno PSS:  
Meno sprevádzajúcej osoby: 
 

Čestne vyhlasujem, že: 
 

 som bol poučený/á o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach 
v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia (dodržiavanie stanoveného 
času príchodu a odchodu zo zariadenia, dodržiavanie 2m rozostupov, vstup do 
budovy po jednom a obmedzenie pobytu v budove na nevyhnutný čas, pobyt 
sprevádzajúcej osoby len vo vstupnej hale, povinnosť prekrytia horných dýchacích 
ciest, dezinfekcia rúk pri vstupe, zmeranie teploty) 

 som bol informovaný o upravenej prevádzke – denne od 7:00 hod. do 15:30 hod. 

 som bol poučený/á o mojej povinnosti vyplniť Čestné vyhlásenie o zdravotnom 
stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb, s ktorými je v styku na účely 
poskytovania sociálnej služby v zariadení počas trvania mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením COVID-19 

 sa zaväzujem informovať zariadenie o akejkoľvek zmene zdravotného stavu 
v súvislosti s ochorením COVID-19 telefonicky alebo e-mailom 

 zabezpečujem všetky potrebné opatrenia počas pobytu PSS v domácnosti a pri 
preprave do zariadenia a zo zariadenia 

 súhlasím s pravidelným sledovaním a zaznamenávaním zdravotného stavu PSS so 
zameraním na príznaky respiračného ochorenia. V prípade výskytu príznakov 
respiračného ochorenia počas pobytu v zariadení bude PSS okamžite izolovaný 
a odovzdaný privolanej sprevádzajúcej osobe pred vstupom do zariadenia. PSS 
nemôže byť opätovne do zariadenia prijatý najmenej 48 hodín.  

 som bol poučený o rizikových skupinách obyvateľov (starší ľudia vo veku nad 60 
rokov, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc, osoby 
s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou). V prípade, že PSS je 
rizikovou osobou alebo žije s v spoločnej domácnosti s osobou z rizikovej skupiny, 
PSS navštevuje zariadenie na vlastnú zodpovednosť/zodpovednosť rodiča 

 som bol informovaný o zákaze nosenia vlastnej stravy a fliaš s výnimkou jedál 
a nápojov balených v originálnom balení a ovocia. 

 
 
 
 
 
Dátum:       Podpis: 

 

 


