
 

Opatrenia na elimináciu šírenia pandémie 2. vlny Covid-19 v OSS Šaľa 
 
 
 Na základe pokynov Ministerstva práce a sociálnych vecí SR, ktoré je splnomocnené 
vládou SR usmerňovať a koordinovať výkon pôsobnosti VÚC a obcí pri poskytovaní 
sociálnych služieb a metodicky usmerňovať v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR 
poskytovanie sociálnych služieb verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 
v období krízovej situácie má OSS Šaľa prijaté potrebné opatrenia pre jednotlivé druhy 
poskytovaných sociálnych služieb a zapracované do nasledovných dokumentov: 
 
Zariadenie pre seniorov – pobytová forma 
1. Krízový plán a manažment ZPS Nešporova 21, Šaľa v súvislosti s pandémiou COVID-19, 

06.05.2020, zverejnený na webovom sídle OSS 
2. Realizačná fáza - Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID-19 v ZPS, 

Nešporova 21, Šaľa, aktualizácia 16.09.2020 
3. Dodatok Prevádzkového poriadku Zariadenia pre seniorov, Nešporova 21, Šaľa v 

súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 08.06.2020 
4. Doplnenie č. 1 Dodatku Prevádzkového poriadku Zariadenia pre seniorov, Nešporova 21, 

Šaľa v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 20.07.2020 
5. Doplnenie č. 2 Dodatku Prevádzkového poriadku Zariadenia pre seniorov, Nešporova 21, 

Šaľa v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 14.09.2020 
 
Krízové centrum (útulok - pobytová forma), nocľaháreň, NDC – ambulantná forma) 
1. Krízový plán a manažment Krízového centra, Partizánska 1, Šaľa v súvislosti 

s pandémiou COVID-19, 06.05.2020, zverejnený na webovom sídle OSS 
2. Realizačná fáza - Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID19 v Krízovom centre, 

Partizánska 1, Šaľa, aktualizácia 11.09.2020 
3. Dodatok č. 2 Prevádzkového poriadku Krízového centra, Partizánska 1, Šaľa (útulok, 

nocľaháreň a NDC) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 01.09.2020 
4. Doplnenie č. 1 Dodatku č. 2 Prevádzkového poriadku Krízového centra, Partizánska 1, 

Šaľa (útulok, nocľaháreň a NDC) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-1, 20.07.2020 
 
Domov sociálnych služieb – ambulantná forma 
1. Dodatok č. 2 Prevádzkového poriadku Domova sociálnych služieb, Okružná 11, Šaľa v 

súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 04.06.2020 
2. Doplnenie č. 1 dodatku č. 2 Prevádzkového poriadku Domova sociálnych služieb, 

Okružná 11, Šaľa v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 20.07.2020 
 
Detské jasle – ambulantná forma 
1. Dodatok č. 2 Prevádzkového Detských jasieľ, Okružná 11, Šaľa v súvislosti s výskytom 

ochorenia COVID-19, 04.06.2020 
2. Doplnenie č. 1 dodatku č. 2 Prevádzkového poriadku Detských jasieľ, Okružná 11, Šaľa v 

súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, 20.07.2020 
 
Denné centrá – ambulantná forma 
1. Krízový plán OSS všeobecný, august 2020, schválený Pracovnou zdravotnou službou 

Duslo Šaľa 
2. Dodatok Prevádzkového poriadku všetkých denných centier OSS mesta Šaľa v súvislosti 

s výskytom ochorenia COVID-19, 01.10.2020 
 
Ostatné organizačné zložky OSS – Riaditeľstvo, opatrovateľská služba a TOS 
1. Krízový plán OSS všeobecný, august 2020, schválený Pracovnou zdravotnou službou 

Duslo Šaľa 
 



Všetky vyššie uvedené dokumenty sú k dispozícii zamestnancom či prijímateľom a 
k nahliadnutiu v príslušnom zariadení sociálnych služieb a centrálne sú evidované 
a k dispozícii na Riaditeľstve OSS. 

V súlade s pokynom MPSVR SR sú Krízové plány pobytových zariadení zverejnené 
na webovom sídle www.oss.sala.sk.  

OSS má na každom zariadení okrem bežne používaných ochranných pomôcok 
a dezinfekčných prostriedkov vytvorenú rezervu na 14 dní prevádzky každého zariadenia. 

K dispozícii je tiež dostatočný počet testovacích súprav rýchlotestov na operatívne 
testovanie prijímateľov a zamestnancov zariadení v prípade príznakov či podozrenia 
z ochorenia Covid-19. 

 
 

 
 
 
 
      

http://www.oss.sala.sk/

