ZARIADENIE PRE SENIOROV
MORAVANY NAD VÁHOM

PLÁN
UVOĽŇOVANIA
OPATRENÍ
V
ZARIADENÍ PRE SENIOROV
MORAVANY
NAD VÁHOM
V súlade s „Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného
zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a
poskytovateľom sociálnych služieb“ a v súlade so súvisiacimi vyhláškami
Úradu verejného zdravotníctva SR, uzneseniami Vlády SR a na základe
aktuálnej epidemiologickej situácie v zariadeniach sociálnych služieb v
príslušných okresoch a po vakcinácii zamestnancov a prijímateľov
sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov Moravany nad Váhom
pri dôslednom dodržiavaní hygienicko epidemiologického režimu a
opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, v rámci
svojich
možností
(priestorových,
materiálno-technických
a
personálnych) prijíma nasledovné uvoľňovacie opatrenia:
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NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Platnosť od 1.5.2021

Návštevné dni a hodiny:
1. Pondelok - sanitárny deň
2. Utorok – sanitárny deň
3. Streda od 14:00 do 16:00 hod.
4. Štvrtok od 14:00 do 16:00 hod.
5. Piatok od 14:00 do 16:00 hod.
6. Sobota, Nedeľa, od 14:00 do 16:00 hod.
Harmonogram a podmienky návštev podľa aktuálnej situácie:
a) minimálne deň vopred telefonicky nahlásiť svoju návštevu na tel.
čísle: 033/7747293 počas pracovných dní v čase od 10:00
do 14:00 hod., (návštevník uvedie dátum, hodinu), zároveň bude
oboznámený s podmienkami návštevy,
b) víkendové návštevy nahlasujú svoju návštevu na tel. čísle:
033/7747293 čase od 10:00 do 14:00 hod. a to najneskôr do
každého piatku v kalendárnom týždni,
c) maximálny počet návštevníkov k jednému prijímateľovi sociálnej
služby sú 2 osoby,
d) návšteva mobilných prijímateľov sociálnych služieb je umožnená
len vo vonkajších - externých priestoroch vyhradených pre
návštevy (pri jazierku) maximálne 30 minút. V prípade
nepriaznivého počasia sa návštevy nerealizujú.
e) e) návšteva imobilného prijímateľa sociálnej služby je umožnená
na jeho bytovej jednotke maximálne 15 minút,

UPOZORNENIE:
 vopred neohlásené návštevy nebudú povolené,
 v prípade, že návštevník bude odmietať dodržiavať hygienickoepidemiologické opatrenia v exteriérových a interiérových priestoroch
poskytovateľa sociálnych služieb, poskytovateľ môže návštevu prerušiť resp.
ukončiť.
Povinnosti návštevníka:
 pred uskutočnením návštevy bez výnimky predložiť zamestnancovi :
a) negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7dní
(fotokópia),
b) alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 7 dní (fotokópia),
c) alebo doklad o zaočkovaní
d) alebo potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy k
Vyhláške ÚVZ SR č. 43/2020 V. v. SR,
 návštevník je počas celej doby návštevy povinný dodržiavať nasledovné hygienickoepidemiologické opatrenia v exteriérových a interiérových priestoroch zariadenia:
 v exteriérových priestoroch dodržiavať minimálne 5 metrový odstup od ostatných
návštevníkov a prijímateľov sociálnej služby,
 v exteriérových priestoroch počas celej doby návštevy je nutné mať prekrytie horných
dýchacích ciest respirátorom FFP2

v interiérových priestoroch návšteva môže byť iba u jedného prijímateľa sociálnej
služby (dvojposteľové bytové jednotky),
 pri vstupe do priestorov zariadenia prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom
FFP2 a to aj počas celej doby návštevy, pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky a podrobiť
sa meraniu teploty,
 v prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude
návštevníkovi
umožnený vstup do zariadenia a ani do vonkajších priestorov
vyhradených pre návštevy,
 vstup do zariadenia a do externých priestorov vyhradených pre návštevy nebude
umožnený ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na
COVID-19, alebo
 podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, resp. je
niektorý
 rodinný príslušník v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, alebo sa vrátil z krajiny
s vysokým rizikom šírenia COVID-19,
 odovzdať nákupy alebo balíčky označené menom prijímateľa sociálnej služby určené
pre prijímateľa sociálnej služby poverenému zamestnancovi za účelom ich dezinfekcie
žiaričom,
 nákupy pre prijímateľov sociálnej služby je možné odovzdať počas
pracovných dní v čase od 14:00 do 16:00 hod. službu konajúcej sestre a to aj
okrem nahlásených návštev
 rešpektovať ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia ,
 do kategórie návštevníkov sú zaradené aj nasledovné osoby: kaderníčka, holič,
pedikér, kňaz, rehabilitačný pracovník a ďalšie osoby, ktoré poskytujú jednotlivým
prijímateľom sociálnej služby individuálne služby rôzneho charakteru,
 Návštevníci, ktorí trvale žijú v zahraničí alebo sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí alebo
pracujú v zahraničí postupujú v zmysle §-u 1Vyhlášky č. 176 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnenej dňa 15. apríla 2021
ZARIADENIE NEODPORÚČA NÁVŠTEVY AK:
 okres, v ktorom sa zariadenie sociálnych služieb nachádza, je podľa COVID AUTOMATu
zaradený do štvrtého stupňa varovania – čierna fáza rizikovosti šírenia ochorenia
COVID-19,
 zariadenie sociálnych služieb má z dôvodu epidemiologickej situácie nariadené
opatrenia príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,





v zariadení sa nachádza minimálne jeden prijímateľ sociálnej služby pozitívny na
COVID-19,
resp. v zariadení je podozrenie na ochorenie COVID-19,
vakcinácia prijímateľov sociálnej služby druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 nedosahuje v zariadení 70%.

Milí návštevníci, veríme, že svojim zodpovedným správaním
a prístupom budete dodržiavať všetky vyššie uvedené pokyny a
nebudete zbytočne ohrozovať zdravie seba, svojich blízkych a
zamestnancov zariadenia.
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Kontaktné osoby pre poskytovanie všeobecných informácií o zariadení počas
pracovných dní v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Mgr. Lenka BATÍKOVÁ
0902 437 971
PhDr. Martin CIFRA
0907 754 960
Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií jednotlivým rodinným príslušníkom
o zdravotnom stave prijímateľov sociálnych služieb počas pracovných dní v čase od
10:00 do 14:00 hod.
Mgr. Daniela BUJNOVÁ
033/ 7747293, 0904 362 094
Kontaktné osoby pre nahlasovanie návštev počas pracovných dní v čase od 10:00 do
14:00 hod.
Mgr. Daniela BUJNOVÁ
033/7747293

Prosíme Vás o dodržiavanie vyššie uvedených hodín a to
z dôvodu bezproblémového prevádzkového chodu nášho
zariadenia a tiež z dôvodu zabezpečenia nepretržitej
starostlivosti našim prijímateľom sociálnej služby.
PhDr. Martin Cifra v.r.
riaditeľ ZPS

