PRIJÍMANIE NÁVŠTEV PRIJÍMATEĽMI SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Na základe usmernenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
upresňujeme vstup do CSS Harmónia blízkym osobám prijímateľov sociálnej
služby za dodržania týchto pravidiel:
- návštevné hodiny: PONDELOK – NEDEĽA od 13,00 do 16,00 hod.
Z prevádzkových dôvodov je nevyhnutné, aby návšteva opustila priestory
zariadenia najneskôr o 16. hodine
- nie je potrebné predchádzajúce nahlásenie
- návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o kompletnom zaočkovaní
alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní)
- ak návšteva nie je kompletne zaočkovaná, je povinná sa preukázať
potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový test potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín, alebo pri PCR teste 72 hodín)
- do zariadenia vstupujú len osoby bez zvýšenej telesnej teploty a iných
príznakov respiračného ochorenia
- každý vstupujúci si pri vstupe dezinfikuje ruky na to určeným
dezinfekčným prostriedkom, ktorý je trvalo k dispozícii vo vstupných
priestoroch CSS
- každý vstupujúci má počas celej doby trvania návštevy prekryté horné
dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom
- každá prichádzajúca osoba je povinná sa pri vstupe zapísať do formulára
DENNÁ EVIDENCIA NÁVŠTEV, v ktorom svojím podpisom potvrdí, že netrpí
príznakmi akútneho respiračného ochorenia ani jej nebola nariadená
karanténa
- vstup návštevám je povolený do vonkajších i vnútorných priestorov CSS. Pri
pohybe vo vnútorných priestoroch CSS je nevyhnutné rešpektovať právo
klientov na zachovanie súkromia. Návštevy mobilných klientov sa preto
prednostne pohybujú v spoločných priestoroch – záhrada, spoločenské
miestnosti na oddeleniach, veľká spoločenská miestnosť na I. poschodí,
návštevná miestnosť na prízemí. Návštevy u imobilných klientov vstupujú
do izieb až po zaklopaní a odsúhlasení vstupu všetkými ubytovanými
osobami
- nie je povolené vstupovať do priestorov pre personál (kuchyňa, kuchynky,
ambulancia), ani do izieb iných klientov
- pri narúšaní stanovených pravidiel je personál oprávnený predčasne
návštevu ukončiť

ŽIADAME VÁS O REŠPEKTOVANIE PRAVIDIEL.
ZÁROVEŇ VÁS PROSÍME, ABY STE NEŽIADALI O MOŽNOSŤ
VSTÚPIŤ DO ZARIADENIA MIMO NÁVŠTEVNÝCH HODÍN

