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OTVÁRAME SA NÁVŠTEVÁM
Uvoľňujeme opatrenia
Počnúc dňom 27. 04. 2021 sú POVOLENÉ NÁVŠTEVY. V tejto súvislosti, s cieľom
naďalej chrániť zdravie nášho veľkého kolektívu, obyvateľov aj zamestnancov, sme
v Internom krízovom tíme prijali nasledovné opatrenia:
1. Po vstupe do areálu zariadenia počítajte s časovým zdržaním, z dôvodov:
 Potreby dohodnúť si spôsob realizácie návštevy
 Vypísania údajov v Čestnom prehlásení
 Výmeny informácií ohľadom hygienicko-epidemiologických opatrení.
Za prípadné zdržanie sa všetkým OSPRAVEDLŇUJEME. Možnosť zdržania
vyplýva z potreby dôslednej realizácie nevyhnutných opatrení, v záujme ochrany
zdravia nás všetkých.
2. Pri vstupe do areálu je potrebné dodržiavať min. 2 m odstupy od ďalších osôb.
3. Podmienky pri vstupe do zariadenia a počas celej doby návštevy:
a) návšteva po vstupe vypíše Čestné prehlásenie
b) návšteva sa preukáže negatívnym testom RT-PCR alebo Ag testom, nie starším
ako 86 hodín, alebo potvrdením o výnimke. Dokladom o výnimke môže byť
potvrdenie o 180 dňovej ochrannej lehote po prekonaní ochorenia COVID-19
potvrdenie o očkovaní po druhej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od
tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
potvrdenie o očkovaní po prvej dávke vakcíny AstraZeneca a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 4 týždne
iná výnimka na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára
c) návšteva si vydezinfikuje ruky
d) návšteva bude mať počas celej doby pobytu v zariadení prekryté nos a ústa
respirátorom FFP2
e) návšteva bude dodržiavať odstup počas celej návštevy od navštívenej osoby
f) návšteva bude dodržiavať odstup a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo
navštívenej osoby
g) návšteva bude dodržiavať pokyny personálu
h) návšteva nebude konzumovať jedlo a nápoje počas návštevy
4. Zamestnanec vrátnice po vypísaní Čestného prehlásenia bude telefonicky kontaktovať
poverenú zodpovednú pracovníčku príslušného oddelenia, ktorá bude monitorovať
dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických
opatrení.
Pracovníčka
bude
spolupracovať s koordinátorkou oddelenia. Priebeh návštev počas víkendu bude
upresnený, po odsledovaní prvých skúseností s priebehom návštev počas pracovného
týždňa.
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PRIEBEH NÁVŠTEVY
5. Návštevy odporúčame realizovať v exteriéri. Len v prípade nepriaznivého počasia
a v prípade úplne imobilných obyvateľov, ktorí nie sú schopní byť vysadení do
invalidného vozíka, povoľujeme návštevy aj na izbách.
6. Návštevy budú prebiehať v časoch
od 09,00 do 11,00 hodiny
od 13,00 do 16,00 hodiny
7. Z uvedeného bodu 6. vyplýva, že o 11,00 hodine a 16,00 hodine budú ukončené
návštevy a príbuzní sa nebudú nachádzať v zariadení – z dôvodu realizácie
dezinfekcie.
8. Počet povolených osôb pri návšteve v exteriéri je 5 osôb + 1 obyvateľ ZSS (spolu 6
osôb).
9. Na izbe môže mať návštevu len jeden obyvateľ. V prípade, ak príde návšteva aj
k spolubývajúcemu táto bude umožnená až po ukončení prvej návštevy. Preto
PROSÍME o vzájomnú ústretovosť.
10. Na izbe môže mať obyvateľ na návšteve 1 osobu.
Schválené v IKT (Interný krízový tím) dňa 26. 04. 2021
Spracovali:

Mgr. Simona Červená, predsedníčka Interného krízového tímu
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka
Mgr. Anna Drugdová, hlavná sestra
Mgr. Lenka Janská, za miesto poskytovania Prašice
JUDr. Veronika Géciová, za miesto poskytovania Topoľčany
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