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Príloha č. 24 - Rámcové podmienky návštev PSS počas fázy uvoľňovania
opatrení
Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID19 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa povoľuje návštevy PSS v ZSS za
nasledovných podmienok:
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Návštevu je nutné vopred dohodnúť so sociálnymi pracovníčkami na t. č.
035/6595201, príp. e-mailom: kamilkamana@gmail.com v pracovných dňoch v čase od
7.00 – 15.00 h. minimálne 24 h. vopred. Vopred neohlásené návštevy nebudú mať
dovolený vstup do ZSS.
Návštevy doporučujeme uskutočniť v čase medzi 9.00 – 15.00 h. v max. dĺžke 50 min.
s prihliadnutím na prebiehajúce aktivity PSS, podávanie stravy a realizáciu hygieny
PSS.
Počet návštevníkov na jedného prijímateľa je určený maximálne na 2 osoby.
Osoby do 15 rokov majú zakázaný vstup do ZSS.
Zákaz návštev pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia za posledných 14 dní, okrem
výnimiek stanovených vyhláškou.
Frekvencia návštev u jedného prijímateľa je zatiaľ stanovená na 1-krát týždenne.
Návštevy u PSS v terminálnom štádiu budú individuálne prispôsobené.
Povinnosťou každého návštevníka bude
dodržiavanie hygienicko –
epidemiologických opatrení:
- vstup do zariadenia bude umožnený iba osobe, ktorá sa preukáže potvrdením, že
spĺňa podmienky stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, a ktorá spĺňa podmienky prijatého režimu zariadenia;
- pred vstupom do zariadenia je potrebné vydezinfikovať si ruky, prekrytie horných
dýchacích ciest podľa aktuálne platnej vyhlášky – rúško, šál, respirátor počas celej
doby návštevy;
- zmeranie telesnej teploty sestrou. Pri teplote nad 37,0 °C, prejavoch ako sú kašeľ,
sekrécia z nosa a podobne nebude umožnený vstup do zariadenia. Pokiaľ má
návštevník alergiu, je potrebné to uviesť v čestnom prehlásení a upozorniť na to
personál;
- dodržiavať minimálny odstup od ostatných PSS 2 metre;
- odporúčame minimalizovať osobný kontakt s PSS i zamestnancami, z dôvodu
minimalizovania prenosu možného ochorenia.
Každý návštevník je povinný pravdivo vypísať Pr. č. 22 - Čestné vyhlásenie pre prípad
návštevy PSS a odovzdať ho personálu.
Návšteva je povinná sa zapísať do Knihy návštev v ZSS (postačuje jeden zápis na
jedného PSS).
Odporúčané miesto pobytu návštevy bude bližšie špecifikované podľa aktuálnych
poveternostných podmienok v čase konania návštevy sociálnymi pracovníkmi.
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Zákaz donášania doma pripravených pokrmov. Je dovolené priniesť iba trvanlivé
potraviny (napr. piškóty, keksy v primeranom množstve), ovocie, zeleninu, balené
nealkoholické nápoje. Upozorňujeme, že prinesené veci je potrebné pri príchode
odovzdať personálu zariadenia, ktorý ich po vydezinfikovaní odovzdá PSS.
ZSS je povinné bezodkladne oznámiť výskyt ochorenia COVID-19 u PSS
návštevníkom, ktorí za uplynulých 7 dní od vzniku ochorenia navštívili zariadenie.
Ak sa u návštevníka po dobu 7 dní po návšteve v zariadení objavia príznaky ochorenia
COVID-19, je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti zariadenie.
V návštevných priestoroch sa zabezpečí po každej návšteve sanitácia priestorov –
vyvetranie, dezinfekcia dotykových plôch (stoly, stoličky, kľučky, podlahy, hygienické
zariadenie). Po ukončení návštev sa priestory vydezinfikujú germicídnymi žiaričmi.
V prípade potreby si zariadenie môže tieto rámcové podmienky zmeniť.
Ak návšteva odmietne dodržiavať hygienické opatrenia zariadenia, poskytovateľ môže
návštevu prerušiť alebo ukončiť.

V prípade vyhlásenej karantény v ZSS, príp. rozhodnutia RÚVZ, NSK alebo v prípade
vyhláseného zákazu vychádzania bude vydaný zákaz návštev. Výnimky návštev PSS (s
dôrazom na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení) budú udelené štatutárom iba
v ojedinelých prípadoch:
- návšteva PSS v paliatívnej starostlivosti v terminálnom štádiu ochorenia,
- návšteva kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania chorých,
- ošetrenie lekárom alebo vstup rýchlej zdravotnej služby,
- vstup pracovníkov pohrebnej služby.

