Príloha 9 ku Krízovému plánu

Plán návštev od 8. júna 2020
A/Zdôvodnenie
V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a súčasne priaznivé
výsledky pri testovaní klientov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami), a s tým
súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých
opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia návštev v pobytových
zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ďalej len „zariadenia“).
B/ Harmonogram uvoľňovania
Umožnenie návštev bude prebiehať v dvoch fázach. Termín začiatku jednotlivých fáz, prípadne ich
posun bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a na základe priestorových, materiálnotechnických a personálnych možností a dopytu zo strany našich obyvateľov a ich zdravotného stavu
a. od
8. júna 2020 umožnenie návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia
a v návštevnej miestnosti
b. od 15. júna 2020 umožnenie návštev vo vnútorných priestoroch zariadenia na izbách
klientov, ktorí majú samostatnú izbu a sú imobilní (nemôžu využiť vonkajšie priestory
ani návštevnú izbu)
c. od 1.07.2020 umožnenie návštev vo vnútorných priestoroch zariadenia na izbách
klientov, ktorí sú na dvojlôžkovej izbe a sú imobilní (nemôžu využiť vonkajšie
priestory ani návštevnú izbu)
Podmienky a zásady pre umožnenie návštev
- Vzhľadom na odporučenie RUVZ o obmedzení počtu osôb návštevy u jedného obyvateľa na
max. na 2 osoby a podmienky v zariadeniach sociálnych služieb je potrebné, aby návšteva
bola vopred dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy
zariadenia a v priestoroch zariadenia (vonkajších aj vnútorných).
- Bližšie informácie o termíne návštev je možný si telefonicky/mailom zabezpečiť počas prac.
dní od 07:00 hod. do 14:00 hod. (Mgr. Hríbiková Danka – vedúca SZÚ 048/470 14 36) alebo
na e-maily socialne@ddsenium.sk . Presný termín a čas je potom nutné dodržať.
- Počet osôb návštev pre klienta v interiéri (izba a návštevná miestnosť) max. 2 osoby. Doba
trvania návštevy je do 30 min.
- Návštevy sú rozdelené podľa pavilónov tak, aby nedošlo k vzájomnému stretnutia viacerých
cudzích osôb a bol zabezpečený vzájomný rozostup:
PONDELOK – pavilón A
UTOROK- pavilón C
STREDA – pavilón D1
ŠTVRTOK – pavilón D2
PIATOK - pavilón A
SOBOTA - pavilón C
NEDEĽA - pavilón D1 a D2
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Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených priestoroch. Návštevník, zamestnanec
prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má počas celej doby návštevy
vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
Do zariadenia, vrátane vonkajších priestorov nebude umožnený vstup: osobám mladším ako
15 rokov a osoby, ktoré sa považujú v súčasnej dobe za tzv. rizikové ((starší ľudia vo veku nad
60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie
diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou), alebo samotný
klient je v tejto rizikovej skupine, je na jeho zodpovednosti a zodpovednosti rodinných
príslušníkov klientov, aby zvážili tieto rizikové faktory a rozhodli, či klienta budú navštevovať.
Zariadenie nezodpovedá za prípadné následky takéhoto rozhodnutia.
Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) bude každému návštevníkovi na
vrátnici zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom a vypísaný krátky informatívny
formulár Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb. Návštevníci sú povinní
vykonať si dezinfekciu rúk a priniesť si zo sebou jednorazové rukavice. Do zariadenia, vrátane
vonkajších priestorov nebude umožnený vstup: Osobám so zvýšenou teplotou, alebo s
príznakmi respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), (ani
do vonkajších priestorov), osobám - návštevníkom žijúcim v spoločnej domácnosti s osobou
chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v
kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v
karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte
pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), osobám
mladším ako 15 rokov.
Po odchode návštevy opatrovateľka z príslušného oddelenia vykoná dezinfekciu v návštevnej
miestnosti príp. obytnej miestnosti vydezinfikuje najmä kľučky, povrch stola, stolíka a
prostredníctvom germicídnych žiaričov dá na 15minút vyžiariť návštevnú miestnosť.
Po ukončení návštevy klientovi pri návrate na izbu zmeria telesnú teplotu a zabezpečí
hygienu (umytie rúk, dezinfekcia).

Upozornenie: Vopred neohlásené návštevy nebudú
vybavené.
Buďte zodpovední a neohrozujte svojim
nezodpovedným konaním seba a svojich blízkych.
Ďakujeme sa ústretovosť!

Nerešpektovanie dodržiavania týchto opatrení a podmienok je správnym deliktom podľa §57
ods.33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva uloží pokutu podľa §57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. vo výške do 20
000 EUR.

