Smernica č. 1 k prevádzke a vykonávaniu činnosti Súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici, Dolná 49/21,Kremnica,
96701

POKYNY K ZAMEDZENIU ŠÍRENIA NÁKAZY COVID-19 na obdobie
školského roka 2021/22
Predmet smernice:
Zriaďovateľka SCŠPP Kremnica, na základe Usmernenia MŠ SR k organizácii a podmienkam prevádzky
zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre školský rok 2021/22 zo dňa 27.8.2020 Dátum
platnosti smernice: od 27.8. 2021 do odolania. Táto smernica odvoláva predošlú Smernicu o
prevádzke a činnosti SCŠPP Kremnica počas pandémie, ako aj jej prílohy.

Zásadné pravidlá:
Do SCŠPP privádza do odbornej starostlivosti len jeden zákonný zástupca.
Pri vstupe do centra si každá osoba vydezinfikuje ruky a použije návleky.
Čakáreň bude ustavične vetraná a zákonný zástupca s dieťaťom bude dodržovať odstup min. 1,5
metra od ďalších klientov. V čakárni sú naznačené pásky na rozostupy pre klientov pre prípad, že
budú stáť/ čakať v rade na vybavenie. Každý zákonný zástupca a zamestnanec SCŠPP bude dodržiavať
pravidlo R-O-R(rúško –odstup –časté umývanie rúk)Pri vstupe do centra sa vykonáva „zdravotný
filter“. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, výtok z nosa, zvracanie, hnačky, iný príznak akútnej infekcie
dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia. Pri výskyte príznakov COVID-19 kontaktuje
zamestnanec/rodič telefonicky svojho lekára, nie RÚVZ ! SCŠPP sa riadi preventívne a pri výskyte
príznakov ochorenia COVID-19 podľa tzv. SEMAFORA: zelená, oranžová a červená fáza( viď príloha ).
Klienti: čase od 2.9.2021 až do odvolania je povinné nosenie rúška pre všetkých klientov a
návštevníkov SCŠPP -všade vo vnútorných priestoroch zariadenia.
Všetci zamestnanci centra: od 2.9.2021 až do odvolania je používanie rúšok/ochranných štítov u
všetkých zamestnancov povinné. Po 16.9. 2021 sa bude nosenie rúška, ochranného štítu riadiť
aktualizovanými opatreniami ÚVZ SR.
Ak sa u zamestnanca SCŠPP v priebehu dňa vyskytnú príznaky prenosného ochorenia COVID19(respiračné ťažkosti, neobvyklá únava, zvracanie, hnačky, teplota), zamestnanec musí túto
skutočnosť oznámiť riaditeľke, bezprostredne odísť do domácej karantény a telefonicky kontaktovať
svojho obvodného lekára.
Zamestnanci SCŠPP sú povinní pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so
zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa) a následne
jednať podľa zadaných pokynov.
Odborní zamestnanci: každý zamestnanec si sám dezinfikuje

pracovnú plochu klienta a všetky dotykové plochy a ostatné povrchy alebo predmety, ktoré používa
viac osôb, a to po každom použití klientom, vrátane dezinfekcie kľučky dverí.
Harmonogram práce s klientmi upraviť podľa možností tak, aby sa minimalizovalo objednanie
klientov viacerých odborných zamestnancov–objednáva sa cez zdieľaný harmonogram
Vzhľadom k nutnosti vykonávania dezinfekcie a vetranie medzi odbornými intervenciami, odborné
intervencie sa môžu skrátiť. V prípade zaznamenania známych príznakov ochorenia COVID-19 u
klienta( pri vstupnom zdravotnom filtri, alebo v priebehu odbornej intervencie):
1. Odborný zamestnanec samostatne jedná so zákonným zástupcom klienta a pri zistení príznakov ho
ihneď privolá, aby si dieťa prišiel prevziať a telefonicky kontaktoval lekára. Lekára kontaktuje rodič
dieťaťa.
2.Spoužitím rúška a 2 metrového odstupu vyjde s dieťaťom mimo priestoru centra (chodba priestor
pred budovou )a počká sním na príchod jeho zákonného zástupcu.
3. Ohlási túto skutočnosť riaditeľke centra (v prípade jej neprítomnosti na pracovisku jej ohlási túto
skutočnosť telefonicky).
Ekonómka, upratovačka :
upratovanie, čistenie podláh, dôkladné čistenie dotykových povrchov, kľučiek a dezinfekcia toaliet
prebieha denne a podľa potreby aj viac krát počas dňa.
Upratovačka sleduje spotrebovanie dezinfekčných prostriedkov na ruky v čakárni, toaletách a dopĺňa
zásoby papierových utierok na WC pre klientov.
Zákonní zástupcovia klientov:
Zákonný zástupca dieťaťa musí podpísať Tlačivo o bezpríznakovosti, čestné vyhlásenie potom, že
nemá diagnostikované ochorenie COVID-19 ,nie je v karanténe a v čase od 17.8. –2.9. 2021 nebol v
zahraničí...
viď tlačivá predpísané MŠ SR. Osobitné pokyny pre vykonávanie logopedickej starostlivosti :
1.Logopedické intervencie sa vykonávajú až do odvolania s plastovým štítom na tvári/prípadne aj s
rúškom, alebo za plastovou bariérou medzi logopédom a dieťaťom.
2.Logopéd použije rúško alebo plastový štít na tvár pri kontakte s klientom v jeho osobnej zóne.
3.Pri práci v ústnej dutine klienta logopéd použije jednorazové ochranné rukavice, plastový štít a
rúško. Všetky logopedické pomôcky, ktoré sa používajú v dutine ústnej budú použité jednorazovo
(paličky, slamky...) alebo budú dezinfikované podľa pokynov ÚVZ. Tieto opatrenia budú aktualizované
podľa pokynov MŠ SR a ÚVZ .Nedodržanie pokynov v smernici sa považuje za porušenie pracovnej
disciplíny.

V Kremnici 29.8.2021

Doc.Mgr. Margita Schmidtová PhD. , zriaďovateľka SCŠPP Kremnica , v.r.

