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Činnosť v našom centre sa riadi podľa manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia
vydaného MŠVVaŠ pre školský rok 2020/2021.
Vzhľadom na podmienky v našom CPPPaP sa niektoré odporúčania upravujú nasledovne:
CPPPaP bude poskytovať svoje služby prezenčne v zelenej a oranžovej fáze podľa
Pandemického semaforu (za vylúčenia podozrivých a pozitívnych OZ). V červenej fáze môže
CPPPaP poskytovať svoje služby dištančnou formou až do odvolanie (telefonické spojenie na
č. t.: 046/542 70 88, alebo 046/519 95 11), mailové spojenie cez mailové adresy hociktorého
odborného zamestnanca, ktoré sú zverejnené tu. V prípade krízovej intervencie je telefonické
spojenie na č. t. 046/519 95 16, alebo mailom: bartova@cpppap-pd.sk.

Základné pravidlá












Dodržiavanie zásady R.O.R.- ruky, odstup, rúška/ochranné štíty.
Používanie ochranných pomôcok odborných zamestnancov je povinné až do odvolania
riaditeľkou CPPPaP a riadi sa špeciálnymi odporúčaniami MŠVVaŠ ako aj
všeobecnými odporúčaniami pre nosenie rúška vo vnútorných priestoroch RÚVZ.
Používanie ochranných pomôcok pre klientov je povinné vo všetkých vnútorných
priestoroch CPPPaP. Pri odbornej starostlivosti priamo v kancelárii OZ je rúško
povinné pre klientov 2. stupňa ZŠ a študenta SŠ/VŠ.
Používanie ochranných pomôcok pre zákonných zástupcov a návštevníkov CPPPaP je
povinné počas celej doby vo vnútorných priestoroch CPPPaP.
Všetky osoby, ktoré nepochádzajú z jednej domácnosti, sú povinné dodržiavať odstup
2 metre. Na jednej sedačke môžu vedľa seba sedieť len členovia tej istej rodiny.
Maximálny počet ľudí v čakárni je obmedzený na 8.
Zákaz používania ventilátorov a sušičov rúk na WC.
Karanténna miestnosť je označená, informácie poskytne zodpovedná osoba.
Spolupráca so školou a školským zariadením sa riadi situáciou v danej škole. V zelenej
fáze je možné poskytovať služby priamo v škole a školskom zariadení. V oranžovej fáze
sa pozastavuje priama činnosť s rodinou.

Prevádzkové pokyny


Pri prvom vstupe do práce všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave. Po
každom prerušení dochádzky trvajúcom viac než 3 po sebe nasledujúce dni (vrátanie
sviatku, soboty a nedele) zamestnanci predkladajú čestné prehlásenie, že neprejavujú
príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie.












Vstup cudzím osobám (okrem vyšetrovaných detí) do priestorov CPPPaP je možný len
s výnimkou potvrdenou riaditeľkou CPPPaP a čestným prehlásením o bezinfekčnosti
danej osoby.
Na komunikáciu externých osôb sa počas stránkových hodín bude využívať mailová
a telefonická komunikácia. Osobná konzultácia v CPPPaP je možná len za podmienok
popísaných vyššie a po predchádzajúcom objednaní sa telefonicky alebo mailom.
Vstup do priestorov centra bude umožnený iba vopred objednaným klientom a 1
sprevádzajúcej osobe (zákonnému zástupcovi), aby mohol byť dodržaný predpísaný
odstup v čakárni CPPPaP.
Pred vstupom do CPPPaP sa uskutoční povinný filter, súčasťou ktorého je meranie
teploty dieťaťu a zákonnému zástupcovi a vypísanie čestného prehlásenia
o bezinfekčnosti.
Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe.
Po odchode klienta a zákonného zástupcu je OZ povinný vyvetrať miestnosť
a vydezinfikovať plochy stola, kľučky na dverách a všetky predmety, ktorých sa klient,
alebo zákonný zástupca dotýkal.

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a prevencie proti šíreniu
COVID- 19








Zamestnávateľ zabezpečí rúška pre zamestnancov, ochranné štíty a dostatok
dezinfekčných prostriedkov.
V CPPPaP až do odvolania je zakázané používať uteráky, sušiče na ruky a ventilátory.
Všade sú umiestnené jednorazové utierky (WC klienti, WC zamestnanci, kuchynka)
Zamestnávateľ zabezpečí pravidelné upratovanie a dezinfikovanie všetkých miestností
podľa odporučení MŠVVaŠ.
Zamestnávateľ zabezpečí každému zamestnancovi nádobu z dezinfekčným roztokom
na ruky pre okamžitú dezinfekciu. Dezinfekčné mydlá sú k dispozícií na WC (klienti aj
zamestnanci) a v kuchynke.
Každý zamestnanec dostane prípravok na dezinfekciu plôch pre okamžité použitie po
návšteve klienta.
Všetky vstupy do CPPPaP sú označené symbolom rúška a pokynmi pre klientov
a zákonných zástupcov, ako sa vo vnútorných priestoroch správať.

