Plán a režim návštev
(uvoľňovanie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19)
Nariadenie MPSVaR odbor sociálnych služieb v súčinnosti s odborom krízového
manažmentu a bezpečnosti:

Priestor pre návštevy

Klient môže opustiť zariadenie od 8.6.2020.
Návštevy sú povolené od 10.6.2020
vo vonkajších a vnútorných priestoroch
zariadenia mimo, izieb klientov pripútaných na
lôžko, ktorých nie je možné vysadiť na vozík. U
týchto klientov je povolená návšteva za prísnych
hygienických podmienok, t. j. ochranné rúško na
tvár a jednorázové rukavice.
V prípade pekného počasia sú návštevy
realizované v areáli zariadenia. V prípade
nepriaznivého
počasia
budú
návštevy
realizované v jedálni a v spoločenskej miestnosti
vo vzdialenosti 2 m pre fyzické osoby.

Dĺžka návštevy

Návštevné hodiny:
Každý deň:
Od 10,00 - do 11,00 hod.
Od 14,00 – do 15,00 hod.
Maximálne 30 minút.

Počet návštevníkov u jedného
prijímateľa

U jedného klienta je počet návštevníkov
obmedzený. Vo dvore sú povolení 2 návštevníci
na jedného klienta, vo vnútorných priestoroch 1
návštevník.
Deťom do 15 rokov nie sú návštevy povolené.

Podmienky pre návštevníkov

Návšteva používa po celý čas rúško a
jednorázové rukavice. Podávanie stravy a
nápojov je dovolené len v prípade ak je potravina
zabalená v obale od výrobcu.
Dotyky počas návštevy nie sú dovolené. Je nutné
dodržiavať vzdialenosť medzi klientom a
návštevou.
V prípade, že počet návštev na jeden deň
presiahne limit určený zariadením, odkladá sa
návšteva na nasledujúci voľný termín.

Povinnosti návštevníkov

Návšteva musí byť vopred dohodnutá 24 hod.

pred plánovanou návštevou. Pred vstupom bude
návšteve zmeraná telesná teplota
bezkontaktným teplomerom. Návšteva sa zapíše
do dennej evidencie návštev, podpíše čestné
vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a svojej
cestovateľskej anamnéze a riadi sa pokynmi
službukonajúceho personálu.
Pri príznakoch respiračného ochorenia u
návštevníka ako sú kašeľ, sekrécia z nosa,
TT: 37,1 nebude návšteva povolená.

Upozornenie !

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14dní po ukončenej návšteve objavia príznaky
nákazy ochorenia COVID-19, bezodkladne o
tom informuje riaditeľku zariadenia.
Ak sa objaví nákaza COVID-19, u
ktoréhokoľvek klienta, zariadenie o tejto
skutočnosti informuje všetkých návštevníkov,
ktorí realizovali návštevu v období 14 dní pred
potvrdením nákazy.

Kontaktná osoba pre nahlásenie
návštevy

Mgr. Silvia Bučeková
riaditeľka

0917 708390

Mgr. Iveta Frániková
sociálna pracovníčka

0907 527240

Angelika Punzarovova
vedúca opatrovateliek

0915 717365

Rizikové skupiny osôb, ktorým nie sú doporučené návštevy svojho príbuzného:
1. Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac
2. Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc
3. Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou.
Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej
domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.
Za pochopenie a rešpektovanie tohto nariadenia Vám ďakuje kolektív Humanitného
združenia.
V Štúrove dňa: 04.06.2020

Mgr. Silvia Bučeková
štatutárny zástupca

