Konkrétne pravidlá návštev – zjednodušená verzia návštevného poriadku, platná od 28.4.2021
Na návštevu je nutné sa objednať, za koordináciu návštev zodpovedá
pracovník: Mgr.Slávka Vasarábová, vedúca úseku soc. a odb. činností

Registrácia príbuzných prebieha v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00
hod. na telefónnom čísle: 036/6305821 alebo mailom na adrese:
jzsocialna@gmail.com

Konkrétny prípad

OP klient

stanovište

Návšteva predloží:

OP návšteva

Zaočkovaný klient po uplynutí 14 dní od 2.dávky

Rúško/respirátor

Vonkajšie -park

Potvrdenie o neg. výsledku PCR/Atg testu nie Respirátor(zabezpečí si
staršie ako 48 hod.
návšteva)

Zaočkovaný klient 1. dávkou alebo 2 dávkou, ale ešte Rúško/respirátor
neuplynula doba 14 dní od druhej dávky

Kaplnka, bez osobného Potvrdenie o neg. výsledku PCR/Atg testu nie Respirátor(zabezpečí si
kontaktu
staršie ako 48 hod.
návšteva)

Nezaočkovaný klient

Kaplnka, bez osobného Potvrdenie o neg. výsledku PCR/Atg testu nie Respirátor(zabezpečí si
kontaktu
staršie ako 48 hod.
návšteva)

Rúško/respirátor

Klient v paliatívnej starostlivosti

Potvrdenie o neg. výsledku PCR/Atg testu nie Rrespirátor, (zabezpečí si
staršie ako 48 hod.
návšteva)

Izba

Rukavice, plášť alebo
overal(zabezpečí zariad.)

Klient v karanténe

Respirátor

Potvrdenie o neg. výsledku PCR/Atg testu nie Rrespirátor, (zabezpečí
výnimočných prípadoch- staršie ako 48 hod.
si návšteva)
Izba

(

terminálne
nevyhnutné

iba

vo

Štádium,

Rukavice, plášť alebo

úradné

overal(zabezpečí zariad.)

záležit.)

Vypracované podľa vzoru MPSVR SR. Podrobný návštevný poriadok sa nachádza na webovej stránke: www.jesenzivota-lv.sk, alebo na vrátnici zariadenia.
Vypracovala: Mgr. Katarína Titková, manažér kvality
Schválila: Mgr. Anna Psárska, riaditeľka ZSS

Konkrétne pravidlá návštev – zjednodušená verzia návštevného poriadku, platná od 28.4.2021

Povinnosti zariadenia

Povinnosti návštevníkov

➢ vstup do priestorov umožniť návšteve len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2) a počas celej doby návštevy,

•

Zabezpečiť si a zariadeniu predložiť negatívny výsledok PCR/antigénový

➢ vyžiadať súhlas klienta s návštevou
➢ zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a

•

test nie starší ako 48 hodín .
Naštudovať si priložené aktuálne usmernenie a počas celej návštevy sa

sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby)
pri vstupe do priestorov a z priestorov skontrolovať, či bol použitý
dezinfekčný prípravok na ruky,
vyžiadať potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR / antigénovom teste nie
staršom ako 48 hodín. (i v prípade prekonaného ochorenia),
otestovať návštevu antigénovými testami v zariadení a to iba v prípade
neodkladnej návštevy, napr. návštevy u klienta v terminálnom štádiu, ak
príbuzní nemôžu absolvovať pretestovanie mimo zariadenia pre krátkosť
času a naliehavosť situácie. (i v prípade prekonaného ochorenia),
zmerať a zaznamenať návštevníkovi TT,
vymedziť čas návštevy (max. 15-20 min.) a v karanténnych zónach max.
10 min.,
prevziať čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s
pozitívnou osobou,
preukázateľne poučiť návštevníka o bezpečnosti a OPP,
kontrolovať, aby sa návštevník zdržiaval iba v priestoroch podľa pokynu
poskytovateľa,
ohlásiť koniec návštevy,

•

ním riadiť.
Dostaviť sa s respirátorom FFP2.

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

•
•

•

Podpísať čestné prehlásenie, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou,
Do červenej zóny sa podľa pokynov zamestnancov obliecť do ochranného
odevu.
Dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť.
Zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch.
Podpísať potvrdenie o poučení o proti epidemických opatreniach a
používaní osobných ochranných pomôcok.
Pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk

•

a nechať si zmerať telesnú teplotu.
Nebyť v priamom kontakte s inými klientami a zamestnancami.

•

Počkať na sprievod do návštevníckej zóny, alebo izby PSS.

•
•
•

➢ v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické
opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.

Vypracované podľa vzoru MPSVR SR. Podrobný návštevný poriadok sa nachádza na webovej stránke: www.jesenzivota-lv.sk, alebo na vrátnici zariadenia.
Vypracovala: Mgr. Katarína Titková, manažér kvality
Schválila: Mgr. Anna Psárska, riaditeľka ZSS

