
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť

Na základe Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID
19  a Usmernenia  Ministerstva  práce  sociálnych  vecí  a rodiny  SR  k  umožneniu  návštev  
v  zariadeniach  sociálnych  služieb  s  pobytovou  formou  od  3.  júna  2020  sú  sprístupnené
návštevy prijímateľov sociálnych služieb (prijímateľov) v zariadení za nasledovných podmienok:

PRIEBEH  NÁVŠTEVY

 Návšteva má byť  vopred dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred
vstupom do priestorov zariadenia.  Odporúčame ohlásiť   návštevu minimálne 24 hod.
vopred  kvôli  lepšej  organizácii.  Pri  obmedzenom  počte  návštevných  priestorov  
(5 altánkov) budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí). 

Telefónny kontakt, cez ktorý sa môže návšteva nahlásiť:

 Mgr. Veronika Zaušková 047 43 08 318
 Mgr. Mária Víziová, Mgr. Györgyiková 047 43 08 317
 Mgr. Katarína Tatárová, Ingrid Sipos Molnár 047 43 08 319

 Pri vstupe do zariadenia sa vykoná skríning - každému návštevníkovi má byť zmeraná
bezkontaktným  teplomerom  teplota.  V  prípade  zvýšenej  teploty  alebo  príznakov
respiračného ochorenia  (zvýšená  teplota  – nad 37,2  °C,  kašeľ,  sekrécia  z  nosa),  mu
nebude umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov). 

Pokiaľ  návštevník  alebo  osoba,  s  ktorou  je  v  blízkom  kontakte  pricestovala
zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako mu
nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). 
Návšteva má povinnosť zapísať sa do Knihy návštev a pravdivosť poskytnutých údajov
potvrdiť čestným prehlásením.   

 Osoba vstupujúca do zariadenia  na vrátnici si vykoná  dezinfekciu rúk a nasadí si
jednorazové rukavice.

 Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštívený prijímateľ
má  počas celej  doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško,  šál,
šatka).   

 Návšteva v mesiaci  jún sa uskutoční len v exteriéri  zariadenia,  na dvore (a to len na
vyhradených  miestach,  ktoré  sú  záhradné  drevené  altánky  –  5  x,  v prípade
nepriaznivého počasia zasklená terasa budovy Breza).
Návšteva na izbe prijímateľa  je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia
v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík).

 Akceptovateľný počet návštevníkov u jedného prijímateľa sociálnej služby sú 4 osoby 
(staršie ako 15 rokov).

 Z organizačných  dôvodov  najvhodnejšie  hodiny  na  uskutočnenie  návštev  sú  medzi
12:30  a 15:00 hod. 



PREVENTÍVNE OPATRENIA

 Personál má právo návštevu ukončiť, ak návšteva nedodržiava všetky uvedené pokyny.

 Ak sa  u  návštevníka  kedykoľvek  po  dobu  14  -  dní  po  ukončenej  návštevy  objavia
príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa. 

 Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek prijímateľa, poskytovateľ je
povinný  kontaktovať  a  informovať  o  tejto  skutočnosti  všetkých  návštevníkov,  ktorí
realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy. 

 Naše  zariadenie  je  povinné  zabezpečiť  organizáciu  pohybu  osôb  vo  vonkajších
priestoroch, tak aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min 5 metrov. 

 Rovnako stále platí dodržiavanie dvojmetrového odstupu medzi osobami.  

 Odporúčame,  aby  osoby,  ktoré  spadajú  do  rizikovej  skupiny  alebo  osoby  žijúce  v
spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia. 
Rizikové skupiny 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 

SPÔSOB DEZINFEKCIE A SANITÁCIE PRIESTOROV PRE NÁVŠTEVY
Po každej návšteve sú všetky dotykové plochy a priestory vhodným spôsobom vydezinfikované. 
O dezinfekcii a sanitácie sa vedie dokumentácia, ktorá sa  nachádza na ubytovacích pavilónoch.

1. Spôsob   dezinfekcie a sanitácie:
 mechanické  očistenie  kontaminovaných  plôch  a následná  dezinfekcia  1%

dezinfekčným  roztokom  s obsahom  chloramínu  sodného  s  dobou  pôsobnosti  30
minút. 

 v uzavretých priestorov použiť aj germicidné žiariče.

2. Frekvencia   používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a čistiacich pomôcok:
 po každom ukončení návštevy a odchode návštevníkov.

3. Vedenie dokumentácie o vykonávaní sanitácie:
 vykonanie  sanitácie  a dezinfekcie  službukonajúci  pracovník  zaznačí  do  Záznamu

o vykonaní dezinfekcie a sanitácie priestorov vyhradených pre návštevu.

4. Zodpovednosť   za vykonanie dezinfekcie
 počas pracovných dní zodpovedá upratovačka oddelenia na ktorom prijímateľ prijal

návštevu
 v odpoludňajších hodinách a počas víkendu zodpovedá službukonajúci zamestnanec

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si
štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy
opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý
nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev. 
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