Zmena podmienok návštev klientov
v Zariadení sociálnych služieb, Slobody č. 7761/57, 987 01 Poltár
v súvislosti s ochorením COVID – 19

od 15.07.2020
Návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia
1. Návštevné hodiny klientov vo vonkajších priestoroch ZSS Poltár budú povolené každý
pracovný deň v doobedňajších hodinách od 09.00 hod. do 11.00 hod. a v poobedňajších
hodinách od 13.00 hod. do 14.30 hodiny bez obmedzenia veku a počtu návštevníkov.
2. Vonkajším priestorom vyhradeným pre návštevy v ZSS Poltár je altánok v areáli zariadenia
a priestor pred posledným vchodom budovy zariadenia (vchod pri výťahu).
3. Návštevy budú vopred nahlásené personálu zariadenia na telefónnom čísle 047/4511508 a
následne bude dohodnutý termín návštevy.
4. Maximálna dĺžka návštevy je 30 minút.
5. Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontatku s ním a klient musia mať počas celej
doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).

Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia
1. Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia budú možné len u imobilných
klientov, ktorých presun nie je možný.
2. Návštevné hodiny klientov vo vnútorných priestoroch ZSS Poltár budú povolené len v
stredu a v nedeľu v poobedňajších hodinách od 13.00 hod. do 15.00 hod.
3. Návštevy budú vopred nahlásené personálu zariadenia na telefónnom čísle 047/4511508 a
následne bude dohodnutý termín návštevy.
4. Maximálna dĺžka návštevy je 30 minút.
5. Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontatku s ním a klient musia mať počas celej
doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).

Povinnosti ZSS:
1.
2.
3.
4.
5.

Viesť plán a evidenciu návštev.
Vykonať skríning návštev (meranie teploty).
Zabezpečiť hygienu pri vstupe (dezinfekcia rúk).
Zisťovať karantény a cestovateľskú anamnézu.
Preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch (ak je to možné vhľadom na
možnosti klienta – jeho zdravotný stav, prípadne aktuálne počasie).
6. Ak je to možné minimalizovať kontakt ostatných klientov s "cudzími" návštevníkmi, t.j.
počas návštevy zabezpečiť, aby bol na izbe iba navštevovaný klient, ak to zdravotný stav
ostatných klientov bývajúcich na izbe umoňuje.
7. V obytných miestnostiach, ktoré obývajú klienti, ktorých presun nie je možný, môže byť len
jedna návšteva.
8. Zabezpečiť, aby návšteva bola realizovaná len vo vyhradených vonkajších a vnútorných
priestoroch.
9. Po každej návšteve dezinfikovať vonkajší a vnútorný priestor (stoličky, stoly, kľučky,
dotykové plochy). Vo vnútorných priestoroch pre návštevy zabezpečiť časté vetranie.
10. O obsahu týchto podmienok informovať zamestnancov, prijímateľov, aj ich rodinných
príslušníkov.

Povinnosti návštevy:
1. Ihneď po príchode do zariadenia kontaktovať službukonajúci personál
(opatrovateľky).
2. Pred realizáciou návštevy je príbuzný povinný v dennej evidencii návštev ZSS Poltár
podpísať vyhlásenie o tom, že nemá príznaky ani cestovateľskú anamnézu ako on, tak aj
členovia rodiny a ľudia, s ktorými je v najbližšom kontakte a absolvovať meranie teploty.
3. Počas návštevy používať ochranné osobné prostriedky – ochranné rúško, rukavice (príp.
dezinfekčný prostriedok na ruky).
4. Zdržiavať sa počas návštevy len v priestoroch označených a vyhradených pre návštevy.
Zmeny podmienok návštev v Zariadení sociálnych služieb v Poltári budú pravidelne
aktualizované a zverejnené.
V Poltár, dňa 14. júla 2020
Lívia Lomanová
poverená vedením ZSS Poltár

