Plošné testovanie
Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
pre testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb
na ochorenie COVID – 19 .
V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 bol 01.10.2020 v rámci Slovenskej
republiky vyhlásený núdzový stav. Aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej
situácie a nárastu počtu osôb s ochorením Covid-19, vláda SR uznesením č. 665/2020 z 18.10.2020
schválila plošné testovanie všetkých obyvateľov SR nad 10 rokov na ochorenie Covid – 19
antigénovými testami. Prijímatelia nad 10 rokov veku sociálnych služieb ambulantnou
a pobytovou formou a zamestnanci všetkých druhov a foriem sociálnych služieb, budú môcť byť
testovaní priamo v mieste poskytovania sociálnej služby.
Základné informácie:

1. Prvé testovanie sa uskutoční v priestoroch poskytovaných sociálnych služieb na to určených
v termíne 31. 10. - 1. 11. 2020.
2. Prijímatelia pobytových sociálnych služieb budú otestovaní v zariadeniach sociálnych
služieb.
3. Zamestnanci pobytových sociálnych služieb budú v uvedenom termíne otestovaní na
pracovisku (v zariadení sociálnych služieb). Ak sa v danom čase na pracovisku nenachádzajú,
buď sa na pracovisko dostavia alebo budú otestovaní na odbernom mieste obce/mesta určenom
na účely plošného testovania všetkých obyvateľov SR.
4. Prijímatelia a zamestnanci ambulantnej sociálnej služby a zamestnanci terénnych
sociálnych služieb (krízovej intervencie a domácej opatrovateľskej služby) budú testovaní
plošne v uvedených termínoch v mieste poskytovania sociálnej služby alebo na stanovenom
odbernom mieste obce/mesta. Na účely testovania sa môžu zamestnanci a prijímatelia dostaviť
na pracovisko/ miesto poskytovania sociálnej služby aj v prípade, že sa sociálna služba počas
soboty a nedele (31. 10.-1. 11. 2020) neposkytuje.
5. Prijímatelia terénnej sociálnej služby krízovej intervencie (ľudia bez domova) môžu byť
otestovaní v zariadeniach sociálnych služieb (útulok, nocľaháreň), alebo sa zúčastniť plošného
testovania na určených odberných miestach za podmienok stanovených UV SR č. 665/2020.
6. Prijímatelia terénnej sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby nebudú pretestovaní
v rámci testovania v sociálnych službách, zúčastnia sa plošného testovania na určených
odberných miestach za podmienok stanovených UV SR č. 665/2020. Sociálna služba sa im
bude naďalej poskytovať v súlade s Pandemickým plánom MPSVR SR a pri dodržaní semaforu
pre danú sociálnu službu, ak predložia čestné prehlásenie o tom, že im nebola nariadená
karanténa alebo sa preukážu negatívnym testom na Covid-19. V prípade nesplnenia uvedených
podmienok sa im bude sociálna služba poskytovať v obmedzenom rozsahu v súlade s § 2
Nariadenia vlády č. 116/2020 Z. z. a § 104a ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách.
7. Poskytovateľ neodkladne zabezpečí a určí kvalifikované osoby, ktoré budú vykonávať
testovanie, ktorí absolvujú poučenie prostredníctvom inštruktážnych materiálov dostupných
nahttps://drive.google.com/file/d/1J0ugOd0Z0Ayp63UbxN-iCwqdbGAyAzlE/view
a) Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vykoná kvalifikovaný
zdravotnícky pracovník – zdravotná sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu
s poskytovateľom sociálnych služieb, v ktorom prebieha testovanie alebo

v pracovnoprávnom vzťahu s iným poskytovateľom sociálnych služieb, zamestnanec
ADOS (agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti), zmluvný lekár zariadenia
sociálnych služieb alebo zmluvný lekár klienta, umiestneného v zariadení sociálnych
služieb.
b) Osoba podľa písmena a), ktorá bude vykonávať testovanie, musí mať negatívny
výsledok na ochorenie COVID – 19.
8. Distribúciu orientačných antigénových rýchlotestov pre zariadenia sociálnych služieb
zabezpečuje príslušný vyšší územný celok (VÚC). Poskytovateľ sociálnej služby si testy po
dohode s VÚC vyzdvihne podľa počtu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na
každú prevádzku. V prípade, že poskytovateľ neobdrží od príslušného VÚC testy podľa počtu
klientov a zamestnancov, obráti sa mailom na odbkrman@employment.gov.sk
9. Po uskutočnení testovania sa vydá testovanej osobe certifikát/oznámenie o výsledku
testovania.
a) Poskytovatelia sociálnych služieb podľa počtu prijímateľov a zamestnancov nahlásia
pred vykonaním testovania potrebné počty certifikátov a následne si ich poverený
zamestnanec vyzdvihne u príslušného vojaka na odberovom mieste plošného testovania
obce/mesta, podľa miesta poskytovania sociálnej služby.
b) Po ukončení testovania zaznamená poskytovateľ do reportovacieho systému výsledky
testovania na link: https://www.standardnepostupy.sk/oznamovanie-vysledkov-testovs-rychlotestmi/
10. Testovanie sa bude vykonávať za prísnych hygienicko-epidemiologických kritérií.
Poskytovateľ sociálnych služieb zabezpečí pri procese testovania osobám ktoré budú
vykonávať testovanie osobné ochranné pomôcky. V prípade ich nedostatku sa so žiadosťou
o ich poskytnutie obráti na príslušný VÚC, alebo na odbor krízového manažmentu a
bezpečnosti MPSVR SR na e-mailovú adresu odbkrman@employment.gov.sk.
11. Narábanie s odpadom sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré sú uvedené:
https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialnesluzby/testovanie-zamestnancov-prijimatelov-2.vlna/usmernenie-mpsvr-ktestovaniu_priloha-1.pdf
12. Poskytovateľ uskladní testy predpísaným spôsobom a to podľa návodu výrobcu, ktorý je
súčasťou balenia.
Doplňujúce informácie




Výnimky pre testovanie prijímateľov sociálnej služby z dôvodu zdravotného stavu budú
uverejnené v najbližšej dobe na stránke MPSVR.
Informácie k situácii kedy zamestnanec, alebo prijímateľ sociálnej služby odmietne testovanie
uverejníme v najbližšej dobe na stránke MPSVR.
Plošné testovanie je potrebné odčleniť od priebežného testovania, t.j. priebežné testovanie by
malo nasledovať po plošnom testovaní. Ak bolo vykonané plošné testovanie pred prijatím
certifikátov o negativite, je potrebné ho uskutočniť ešte raz.
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