Plán návštev
(platný od 8.júna 2020)
v súvislosti s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu
Koronavírusu COVID – 19.
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“).
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, materiálno-technických a personálnych
možností a dopytu zo strany našich obyvateľov a ich zdravotného stavu
- od 8. júna 2020 - umožnenie návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia a v spoločenskej
miestnosti
- 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
spoločenskú miestnosť)
- 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 spoločenskú
miestnosť)
Podmienky a zásady pre umožnenie návštev
Odporúčame, aby bola návšteva vopred dohodnutá s vedúcou strediska, prípadne sociálnymi
pracovníkmi strediska. Odporúčame návštevu uskutočniť v čase od 8.00 do 15.00 hod.
V prípade priaznivého počasia je vhodné preferovať návštevy vo vonkajších priestoroch
zariadenia (okolie zariadenia, záhrada zariadenia). Vo vnútorných priestoroch sa môže návšteva
zdržiavať v priestore spoločenskej miestnosti na prízemí. Odporúčame obmedziť počet osôb
pre jedného návštevníka max. na 2 osoby s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred
vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch zariadenia (vonkajších aj vnútorných).
Maximálna doba návštevy je 30 minút. Pri vstupe do zariadenia bude osobám prichádzajúcim
na návštevu meraná telesná teplota, v prípade zvýšenej teploty nebude osoba vpustená do
zariadenia.
Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s danou osobou 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 a 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.
Po odchode návštevy opatrovateľka zariadenia vykoná dezinfekciu v spoločenskej 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.
Bližšie informácie o termíne návštev je možné si zabezpečiť telefonicky/mailom u vedúcej
strediska a sociálnych pracovníkov počas prac. dní od 07:00 hod. do 14:00 hod.
Vedúca strediska DSS - PhDr. Tímea Laššáková, PhD.
T.č. 045/5479955
Mobil:0911/533800
e-mail: ddadsszv.lassakova@gmail.com
Sociálny úsek / sociálni pracovníci:
Mgr. Jana Hiczérová; klap. 22; e-mail: ddadsszv.hiczerova@gmail.com
Dušan Šebian; klap. 24; e-mail: ddadsszv.sebian@gmail.com

