Príloha 1 Semafor pre výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v rámci NP TSP a TP II. v súvislosti s ochorením Covid - 19
p.č. opatrenie

zelená fáza

1 Informovanie

TSP a TP realizuje osvetu a informovanie o víruse Covid-19
a jeho šírení, resp. zabezpečí všetky informácie v bežnom
jazyku komunity.

2 Hygiena a dodržiavanie opatrení

TSP a TP apeluje na dodržiavanie preventívnych
opatrení (nosenie rúšok, hygiena rúk, dodržiavať
vzdialenosť (1,5m-2m).
TSP a TP v spolupráci so samosprávou, občianskymi
združeniami a mimovládnymi organizáciami
pomáha pri tvorbe zásob OOOP pre prípad
zhoršenia situácie Covid -19 (šitie rúšok)
zabezpečenie dezinfekcie, ochranných overalov,
rukavíc.
Samospráva zabezpečí v mimoriadnom stave
prístup k pitnej vode.
Samospráva v spolupráci s TSP a TP zabezpečí prístup
k strediskám hygieny.

3 Opustenie domáceho prostredia komunity,
za účelom nákupu, zamestnania, odchod
do
cudziny, úrady, pošta, lekár a iné

Opustenie domáceho prostredia – komunity bez
obmedzenia.
Informovanie ohľadom aktuálnej situácie, opustenie
domáceho prostredia, komunity bez obmedzenia.

4 Návrat do komunity

TSP a TP monitoruje prichádzajúcich obyvateľov
komunity zo zahraničia.
TSP a TP informuje obec o možnej bezpríznakovej infekcii
a apeluje na dodržiavanie opatrení (navrátilec musí
byť zodpovedný voči rodine a rizikovým
obyvateľom.

5 Testovanie

Poskytovanie súčinnosti pri individuálnom testovaní.

6 Priestorové zabezpečenie pre prácu
terénnych sociálnych pracovníkov v
komunite

Priestorové zabezpečenie práce (v interiéri a exteriéry) je
bez obmedzenia.

7 Realizácia senzibilizačných a
preventívnych aktivít

Bez obmedzenia resp. s dôrazom na dodržiavanie aktuálne
platných protiepidemiologických opatrení.

8 Účasť na supervíziách

Bez obmedzenia resp. s dôrazom na dodržiavanie aktuálne
platných protiepidemiologických opatrení.

9 Účasť na odborných tematických
vzdelávaniach pre TSP a TP

Bez obmedzenia resp. s dôrazom na dodržiavanie aktuálne
platných protiepidemiologických opatrení.

10 Sieťovanie s ostatnými pomáhajúcimi
profesiami

Bez obmedzenia resp. s dôrazom na dodržiavanie aktuálne
platných protiepidemiologických opatrení.

11 Obsadzovanie pracovných pozícii TSP a Bez obmedzenia resp. s dôrazom na dodržiavanie aktuálne
TP (výberové konania organizované
platných protiepidemiologických opatrení.
užívateľom)

v súvislosti s ochorením Covid - 19
oranžová fáza

červená fáza

TSP a TP realizuje osvetu a informovanie o víruse Covid-19
a jeho šírení, resp. zabezpečí všetky informácie v bežnom
jazyku komunity.
Spolupráca samosprávy, RÚVZ a TSP pri získavaní dát
možného prenosu Covid-19 v komunite, príp. dohľadávanie
kontaktov možných ochorení.
TSP a TP pomáha sprostredkovať sociálnu pomoc a
poradenstvo.
TSP a TP pomáha sprostredkovať psychosociálnu pomoc a
manažment stresu komunite a jednotlivcom.

TSP a TP realizuje osvetu a informovanie o víruse Covid-19
a jeho šírení, resp. zabezpečí všetky informácie v bežnom
jazyku komunity.
Možný výkon TSP a TP z domu .
TSP a TP pomáha sprostredkovať psychosociálnu pomoc a
manažment stresu komunite a jednotlivcom. Spolupráca s
intervenčnými tímami.

TSP apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení
TSP a TP apeluje na dodržiavanie protiepidemiologických
(nosenie rúšok, hygiena rúk, dodržiavanie vzdialenosti (1,5m- opatrení (nosenie rúšok, hygiena rúk, dodržiavanie
2m).
vzdialenosti (1,5m-2m) TSP v spolupráci so samosprávou,
TSP v spolupráci so samosprávou, občianskymi
občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami
združeniami a mimovládnymi organizáciami pokračuje a
pokračuje a pomáha vytvárať zásoby OOOP.
pomáha vytvárať zásoby OOP.
Samospráva zabezpečí v mimoriadnom stave prístup k
Samospráva zabezpečí v mimoriadnom stave prístup k
pitnej vode.
pitnej vode. Samospráva v spolupráci s TSP a TP zabezpečí
Samospráva v spolupráci s TSP zabezpečí prístup k
prístup k strediskám hygieny.
strediskám hygieny.

Opustenie domáceho prostredia – komunity za prísneho
dodržiavania protiepidemiologických opatrení.
TSP a TP v spolupráci so samosprávou zabezpečuje
koordinovanú distribúciu ochranných pomôcok do
postihnutej lokality. TSP môže zabezpečiť, sprostredkovať
„tele medicínu“ v prípade potreby konzultovania so
zdravotnou službou.

Ak sa potvrdí výskyt ochorenia Covid-19 u viacerých
obyvateľov rómskej komunity a obyvatelia zostanú v
celkovej karanténe na základe nariadenia RÚVZ,
samospráva v spolupráci s TSP a MO SR, MV SR
zabezpečí prístup k materiálnej pomoci – potraviny, lieky.
Samospráva v spolupráci TSP zabezpečí dostupnosť
zdravotnej starostlivosti prostredníctvom tele medicíny –
telefonickou konzultáciou pri akomkoľvek zdravotnom
probléme v komunite, ktorá je v karanténe pri prísnom
dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.

TSP a TP môže zabezpečiť, sprostredkovať video hovor so
vzdialenou rodinou. TSP upozorní osobu, rodinu, ktorá je v
domácej izolácii o tom, aby sledovala svoj zdravotný stav,
prerušila sociálny kontakt, necestovala, zdržala sa pracovnej TSP v spolupráci so samosprávou zabezpečuje
činnosti, výučbovej aktivity s výnimkou e-learningových
koordinovanú distribúciu ochranných pomôcok do
foriem a iných aktivít, pri ktorej by musela opustiť miesto
postihnutej lokality, kde sa potvrdil prípad Covid-19.
izolácie.
TSP a TP vykonáva monitoring dodržiavania izolácie, resp.
karantény a opatrení.
Samospráva v spolupráci TSP a poštou zabezpečí
koordináciu a dodržiavania protiepidemiologických opatrení
v čase vyplácania dávok.

TSP a TP upozorňuje osobu, rodinu, ktorá je v domácej
izolácii o tom, aby sledovala svoj zdravotný stav, prerušila
sociálny kontakt, necestovala, zdržala sa pracovnej činnosti,
výučbovej aktivity s výnimkou e-learningových foriem a iných
aktivít, pri ktorej by musela opustiť miesto izolácie TSP a TP
pomáha sprostredkovať psychosociálnu pomoc a
manažment stresu komunite a jednotlivcom TSP a TP môže
zabezpečiť, sprostredkovať „tele medicínu“ – video hovor v
prípade potreby konzultovania so zdravotnou službou TSP a
TP môže zabezpečiť, sprostredkovať video hovor so
vzdialenou rodinou.

Samospráva v spolupráci TSP a MO SR, MV SR zabezpečí
prístup k materiálnej pomoci – potraviny, lieky.
Samospráva v spolupráci TSP zabezpečí dostupnosť
zdravotnej starostlivosti prostredníctvom tele medicíny –
telefonickou konzultáciou pri akomkoľvek zdravotnom
probléme v komunite, ktorá je v karanténe. TSP v spolupráci
so samosprávou zabezpečuje koordinovanú distribúciu
ochranných pomôcok do postihnutej lokality, kde sa potvrdil
prípad Covid-19.

TSP a TP informuje a poskytuje súčinnosť pri testovaní
Podľa nariadenia RÚVZ obec prostredníctvom TSP a TP
obyvateľa, rodiny, pomáha dohľadávať kontakty v spolupráci poskytuje súčinnosť pri testovaní (doprevádzanie osôb k
RÚVZ.
testovaniu, evidencia testovaných osôb) a dohľadávaní
kontaktov, pričom TSP a TP majú zabezpečené OOP a
OOPP.
Priestorové zabezpečenie je len pri dodržaní prísnych
Priestorové zabezpečenie vykonávajú len pri dodržaní
protiepidemiologických opatrení.
prísnych protiepidemiologických opatrení.
Poradenstvo sa odporúča vykonávať v exteriéri.
Poskytovanie intervencií možné cez okno.
V priestore je možné uplatniť pravidlo 1 klient/7m resp. v
Možné usmerňovanie a výkon terénnej sociálnej práce z
zmysle aktuálne platného obmedzenia vydaného ÚVZ alebo domu.
hlavným hygienikom.
V priestore je možné uplatniť pravidlo 1 klient/7m2 resp. v
zmysle aktuálne platného obmedzenia vydaného ÚVZ alebo
hlavným hygienikom.
Aktivity sa odporúča vykonávať v exteriéri len pri prísnom
Neodporúča sa realizovať.
dodržaní protiepidemiologických opatrení v max. počte osôb
stanovenom resp. v zmysle aktuálne platného obmedzenia
vydaného ÚVZ alebo hlavným hygienikom.
Skupinové a individuálne supervízie realizovať pri
dodržiavaní prísnych protiepidemiologických opatrení.
Skupinové supervízie sa neodporúča vykonávať, ak je
dovolený počet zhromažďovanie menší ako 12 osôb.
Sú obmedzené. Odporúča sa absolvovať ich v exteriéry, ak
je možné pri dodržiavaní prísnych protiepidemiologických
opatrení v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia.
Odporúča sa realizovať pri dodržiavaní prísnych
protiepidemiologických opatrení v súlade s aktuálnymi
opatreniami vydanými ÚVZ alebo hlavným hygienikom

Skupinových supervízií sa neodporúča zúčastňovať.
Individuálne supervízie absolvovať fyzicky pri dodržaní
prísnych protiepidemiologických opatrení alebo on-line.

Odporúča sa realizovať pri dodržiavaní prísnych
protiepidemiologických opatrení v súlade s aktuálnymi
opatreniami vydanými ÚVZ alebo hlavným hygienikom

Odporúča sa vykonávať ich on-line v zmysle prílohy
Obsadzovanie pracovných pozícii počas mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Neodporúča sa realizovať.

Odporúča sa realizovať pri prísnych protiepidemiologických
opatrení v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia.

