Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

Interný predpis 1/2021

Uvoľňovanie opatrení v zariadení sociálnych služieb v súvislosti
s povolením návštev.

V súvislosti s vydanými opatreniami MZ SR, MPSVaR SR, hlavného hygienika
a nariadeniami vlády SR môžu byť v zariadeniach sociálnych služieb uvoľnené
podmienky pre návštevy príbuzných klientov v našom zariadení.

Zariadenie sociálnych služieb (ZSS)
povoľuje počnúc dňom 03.05.2021
návštevy mobilných klientov a klientov s invalidným vozíkom podľa
nasledovného režimu:
1. Návštevy klientov budú realizované len vo vonkajších priestoroch vyhradených
pre návštevy.
2. Vonkajším priestorom vyhradeným pre návštevy je altánok v areáli
zariadenia, priestor pred posledným vchodom budovy zariadenia (vchod pri
výťahu) a zadná terasa v prípade vhodných poveternostných podmienok.
3. Návštevy budú vopred nahlásené personálu zariadenia na tel. č. 047/4511508
a bude dohodnutý termín návštevy.
4. Návštevy budú realizované v pracovných dňoch pondelok – utorok – streda
v doobedňajších hodinách od 9,00 hod do 11,00 hod a v poobedňajších
hodinách od 13,00 hod do 14,30 hod.
5. Maximálny počet osôb pre jedného klienta sú 2 osoby.
6. Dĺžka jednej návštevy je maximálne 30 minút a to jedenkrát týždenne.
7. V rovnakom čase môžu byť v ZSS tri návštevy u rôznych klientov s rozostupom
medzi jednotlivými návštevami minimálne 5 metrov.
8. Návšteva môže priniesť klientovi riadne zabalené potraviny, ovocie a
hygienické potreby.
9. Návšteva u paliatívnych klientov na izbách je umožnená len po povolení
riaditeľky zariadenia.

Povinnosti návštevy:
1. Nahlásiť personálu plánovanú návštevu a dohodnúť termín návštevy 48
hodín vopred.
2. Pred realizáciou návštevy je príbuzný povinný v dennej evidencii návštev
ZSS Poltár preukázať sa antigénovým testom nie starším ako 72 hod, PCR
testom alebo potvrdením o očkovaní proti COVID-19, 14 dní po druhom
očkovaní.
3. Počas návštevy používať ochranné prostriedky (rukavice, rúško (respirátor),
dezinfekčný prípravok na ruky).
4. Pri nedodržaní stanovených podmienok bude návšteva predčasne
ukončená.
5. Zdržiavať sa počas návštevy len vo vyhradených priestoroch pre návštevy.
Povinnosti ZSS:
1. Viesť plán a evidenciu návštev.
2. Označiť vonkajšie priestory určené pre návštevy.
3. Overiť platnosť testov alebo doklad o absolvovaní očkovania proti COVID19.
4. Zabezpečiť hygienu pri vstupe (dezinfekcia rúk).
5. Po každej návšteve dezinfikovať vonkajšie priestory (stoličky, stoly, kľučky,
dotykové plochy).
6. O obsahu týchto podmienok informovať zamestnancov, prijímateľov a ich
rodinných príslušníkov.
7. Zodpovednosť zamestnancov:
Plánovať návštevy bude zdravotný úsek. Realizovať návštevy,
zabezpečovať evidenciu návštev, kontrolovať COVID- testy, zabezpečovať
dezinfekciu – bude Ján Rešutík, v jeho neprítomnosti Mgr. Beáta Kántorová
a Mgr. Adriana Horváthová.
Opatrenia môžu byť zmenené ( uvoľnené, sprísnené) v súvislosti s vydanými
opatreniami MZ SR, MPSVaR SR, hlavného hygienika a nariadeniami vlády SR.

V Poltári 26.04.2021

Mgr. Alexandra Oboňová
riaditeľka

