OZNAM PRE NÁVŠTEVY – PLÁN NÁVŠTEV

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v súlade s
Usmernením MPSVaR SR k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych
služieb podľa COVID AUTOMATu vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu Vám oznamujeme,
že budú umožnené návštevy prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení za
nasledovných podmienok:
Nahlasovanie termínu návštev
Termín Vašej návštevy je potrebné telefonicky vopred dohodnúť. Cieľom je obmedziť
zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch zariadenia
(vonkajších aj vnútorných).
Termín návštevy môžete dohodnúť na tel. čísle:
035/6572284 – u hlavnej sestry alebo počas jej neprítomnosti u službukonajúcej sestry alebo
na mailovej adrese dsslipova@zsslipka.sk
Čas nahlasovania termínu návštev
Hlavne v pracovnej dobe - teda od pondelku do piatku od 7,00 do 15,00 hod.
Mailové nahlasovanie plánovaných návštev počas víkendu nám potvrďte i telefonicky.
Odporúčame nahlasovať minimálne 24 hodín vopred.
Cieľom je zabezpečenie koordinácie dohodnutých termínov, aby nedošlo k duplicite návštev a
aby sa dodržali všetky nevyhnutné aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Počet osôb pre jedného návštevníka max. 2 osoby.
Neodporúča sa navštíviť prijímateľa sociálnej služby:
- osobám mladším ako 15 rokov
- rizikovým skupinám osôb (starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou
chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým
ochorením spojeným so zníženou imunitou).
Neumožní sa vstup do zariadenia ani do vonkajších priestorov v prípade:
- príznakov akútneho ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37 o C, triaška, malátnosť,
neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, nádcha, kašeľ, kašeľ,
vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože a pod.)
- ak návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo podozrivou
z ochorenia COVID-19, alebo bol s takou osobou v kontakte, alebo v jej blízkosti, alebo je
niektorý príslušník jeho rodiny v karanténe

- ak návštevník alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, alebo je s ňou v blízkom
kontakte, pricestoval/a zo zahraničia
Priestory na návštevy
Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených priestoroch.
Návšteva je umožnená dvom prijímateľom súčasne vo vyhradených exteriérových
priestoroch zariadenia: v altánku, pod prístreškom na ihrisku, vonkajšie posedenie s lavičkami.
Pohyb osôb vo vonkajších priestoroch zariadenia tak, aby bol dodržaný odstup medzi
jednotlivými návštevami min 5 metrov.
V prípade nepriaznivého počasia alebo zdravotného stavu vo vyhradených interiérových
priestoroch zariadenia: spoločenská miestnosť - pri dodržaní prísnych hygienickoepidemiologických podmienok. Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m2, môže
byť návšteva iba pre jedného prijímateľa (resp. súrodencov).
Harmonogram návštevných hodín
Návštevy prijímame každý deň od 8:00 hod do 18:00 hod.
Čas odporúčaný na návštevu jedného prijímateľa sociálnej služby je spravidla 60 minút.
Zmeny v plánovanom čase návštevy je potrebné si telefonicky dohodnúť.

Ďalšie podmienky pre umožnenie návštev
pri príchode sa návšteva ohlási u službukonajúcej sestry, ktorá vykoná vstupný
skríning a dezinfekciu rúk
pri stupni ostražitosti I. a II. sa všetky návštevy u prijímateľov sociálnych služieb
preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o
kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných
výnimiek takto: Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku
COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín
pri antigénovom teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.
pri vstupe do zariadenia sa každému návštevníkovi vykoná kontrola jeho aktuálneho
zdravotného stavu zmeraním telesnej teploty bezdotykovým teplomerom
návštevník má povinnosť zapísať sa do Knihy návštev (osobitne každá osoba, aj v
prípade rodinných príslušníkov) a vyplniť Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a
cestovateľskej anamnéze
návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný
prijímateľ sociálnej služby musia mať počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné
dýchacie cesty (respirátor FFP2, rúško). Uvedené ochranné prostriedky si prineste so sebou.
Pri vstupe do zariadenia si vydezinfikuje ruky, použije jednorazové rukavice, ktoré si

prinesie so sebou. V interiéri zariadenia musí mať návštevník návleky na obuv, ktoré
odporúčame priniesť si so sebou.
návštevník bude v rámci hygienicko-epidemiologických opatrení dodržiavať primeraný
odstup od prijímateľa a vyhýbať sa fyzickému kontaktu s prijímateľom

Neodporúča sa prinášať prijímateľom potraviny. Je možné priniesť ošatenie, hygienické
potreby, hračky v uzatvorených obaloch.

Po ukončení každej návštevy je nutná prestávka 15 minút na dezinfekciu všetkých povrchov
a plôch a prípravu pre ďalšiu návštevu. Dezinfekcia vnútorných priestorov sa vykoná mimo
iného i germicídnym a ÚV žiaričom. Je potrebná prestávka 30 minút s vyvetraním priestorov.
Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14-dní po ukončenej návšteve objavia príznaky
nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom musí informovať zariadenie.
Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek prijímateľa sociálnej služby,
zariadenie bude informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali
návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy, z toho dôvodu bude vedená Denná evidencia
návštev.

Upozorňujeme návštevy na dôsledné dodržiavanie pokynov personálu a dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických pokynov.
Ďakujeme za rešpektovanie doterajších opatrení, ktoré naše zariadenie v súvislosti s ochorením
COVI-19 robilo a naďalej i robí.

Podmienky sú spracované na základe Usmernenia MPSVR SR: Postupy pre zabezpečenie
návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, s účinnosťou
od 14.5.2021

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok Vám na ne radi zodpovieme telefonicky.
V Lipovej, 15. 05. 2021
Za správnosť: Mgr. Monika Kisová – hlavná sestra

Mgr. Ivan Trnka
riaditeľ „LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová

