PRIJÍMANIE NÁVŠTEV PRIJÍMATEĽMI SOCIÁLNEJ SLUŽBY
S účinnosťou od 3. mája 2021 bude umožnené do zariadenia vstupovať blízkym osobám
prijímateľov sociálnej služby za dodržania týchto pravidiel:
I.
Registrácia návštev
 Každá návšteva musí byť vopred dohodnutá na presný termín podľa harmonogramu
návštev.
 Registrácia návštev prebieha od piatka 30. 4. v pracovných dňoch v čase od 8,30 do
11,30 na telefónnom čísle 0905 696 615 (Mgr. Ďuranová, Mgr. Vrtílková).
 Registrácia návštev prebieha odo dňa 30. 4. 2021
 Sociálna pracovníčka preverí, či si PSS návštevu praje, v prípade nesúhlasu včas
informuje nahlásenú osobu, že návštevu nebude možné zrealizovať.

II.







Harmonogram návštev
Utorok, streda, štvrtok v časoch

9,00 hod.
9,45 hod.
10,30 hod.
13,00 hod.
Dĺžka trvania návštevy: maximálne 30 minút
V tom istom čase môžu jedného prijímateľa sociálnej služby navštíviť najviac 2 osoby.
Návštevu nie je možné uskutočniť u prijímateľa sociálnej služby, ktorému bola nariadená
karanténa.
Dohodnutý termín a dĺžku trvania návštevy je nutné dodržať, keďže po ukončení každej
návštevy bude prebiehať dezinfekcia priestorov (dezinfekcia dotykových plôch,
intenzívne vetranie, vyžiarenie germicídnym žiaričom) a ich príprava na príchod ďalšej
návštevy.

III.
Priestory pre návštevy
 Návštevy prijímateľov sociálnej služby sú prijímané v návštevnej miestnosti na prízemí
alebo v záhrade zariadenia.
 V prípade priaznivých poveternostných podmienok bude preferované prijímanie návštev
v záhrade. Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcii pri pohybe v areáli záhrady
dodržiavajú návštevy bezpečnostné pokyny personálu a zdržiavajú sa len vo vyhradenom
priestore (altánok, lavičky).
 Návšteva v izbe PSS bude umožnená len v individuálnych prípadoch u úplne imobilných
prijímateľov, resp. u prijímateľov sociálnej služby v terminálnom štádiu ochorenia.
IV.
Opatrenia pri vstupe do priestorov ZSS
 Každej vstupujúcej osobe bude pri príchode zmeraná telesná teplota bezkontaktným
teplomerom. Vstup bude umožnený len osobám, ktoré nemajú zvýšenú telesnú teplotu a
neprejavujú ani iné známky akútneho respiračného ochorenia.
 Vstup nebude umožnený osobám, ktorým bolo nariadené karanténne opatrenie.
 Vstupujúci sa pri príchode preukáže
a) negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo
b) negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 48 hodín alebo

c) potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 (28 dní po prvej dávke
vakcíny Astra Zeneca alebo 14 dní po II. dávke vakcíny Pfizer/BioNTech alebo
Moderna) alebo
d) potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie viac ako 180 dní pred
návštevou.
V.
Všeobecné zásady počas návštev v ZSS
 Každý vstupujúci si pri vstupe dezinfikuje ruky na to určeným dezinfekčným
prostriedkom, ktorý je trvalo k dispozícii vo vstupných priestoroch ZSS.
 Každý vstupujúci má počas celej doby trvania návštevy prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom FFP2.
 Poverený zamestnanec odprevadí vstupujúcich do miestnosti pre návštevy, resp. do
záhrady, poučí ich o zásadách bezpečnosti.
 U tých PSS, ktorí sú na to odkázaní, zabezpečí poverený zamestnanec poskytovateľa
presun do návštevnej miestnosti/záhrady a po ukončení návštevy späť na oddelenie.
 Poverený zamestnanec včas upozorní na uplynutie času vymedzeného na návštevu.

DOČASNÉ OPUSTENIE ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNEJ SLUŽBY
S účinnosťou od 3. mája 2021 môžu prijímatelia sociálnej služby odchádzať zo zariadenia
sociálnych služieb za účelom obstarania bežných záležitostí – nákupy, vychádzky a podobne.
I.
Vychádzky so sprievodom blízkej osoby
 Prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na sprievod pri základných sociálnych
aktivitách, zabezpečia sprevádzanie počas vychádzok blízke osoby.
 Plánovanú vychádzku nahlasuje sprevádzajúca osoba PSS najneskôr deň vopred
v pracovných dňoch v čase od 8,30 do 11,30 na telefónnom čísle 0905 696 615 (Mgr.
Ďuranová, Mgr. Vrtílková) tak, aby sa prijímateľ sociálnej služby mohol na vychádzku
vhodne pripraviť.
 Vychádzky so sprievodom je možné realizovať v pracovných dňoch v čase od 9,00 do
14,00 hod. Ak PSS nebude v zariadení prítomný v čase obeda, informuje o tom
sprevádzajúca osoba pri odchode na vychádzku, neodhlásené jedlo bude PSS podávané
po návrate do zariadenia.
 Sprevádzajúcej osobe bude pri príchode zmeraná telesná teplota bezkontaktným
teplomerom. Vstup bude umožnený len osobám, ktoré nemajú zvýšenú telesnú teplotu a
neprejavujú ani iné známky akútneho respiračného ochorenia.
 Sprevádzajúca osoba sa pri príchode preukáže
e) negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo
f) negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 48 hodín alebo
g) potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 (28 dní po prvej dávke
vakcíny Astra Zeneca alebo 14 dní po II. dávke vakcíny Pfizer/BioNTech alebo
Moderna) alebo
h) potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie viac ako 180 dní pred
návštevou.

II.
Vychádzky bez sprievodu blízkej osoby
 Prijímatelia sociálnej služby, ktorí nie sú odkázaní na sprievod počas základných
sociálnych aktivít, hlásia svoj odchod na vychádzku v pracovných dňoch do 14,30 hod.
sociálnym pracovníčkam a po tomto čase službukonajúcemu personálu na oddelení
a zapíšu sa do dennej evidencie vychádzok.
 Vychádzku je potrebné ukončiť najneskôr do času podávania večere.

III.
Všeobecné pravidlá pri pohybe mimo zariadenie sociálnych služieb
 Pri pohybe mimo zariadenia je potrebné dodržiavať aktuálne platné povinnosti
vyplývajúce z usmernení Úradu verejného zdravotníctva, nariadení Vlády SR a iných
príslušných štátnych orgánov.
 Odporúča sa vyhýbať miestam s vysokou koncentráciou osôb a podľa možností dodržiavať
najmenej 2 metrový odstup od cudzích osôb.
 Pri návrate do zariadenia si vstupujúca osoba vydezinfikuje ruky dezinfekčným
prostriedkom v dávkovači vo vstupných priestoroch.

