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POSTUP K OPUSTENIU ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
A PODMIENKY NÁVŠTEV
OD 27.04.2022
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec Vám oznamuje, že na
základe Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s Nariadením
vlády č. 735/2021 sú od 25.01.2022 naďalej umožnené návštevy prijímateľov sociálnych
služieb v našom zariadení aj ich pobyt v domácom prostredí.

PRI OPUSTENÍ ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNEJ SLUŽBY PLATÍ:
-

Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie bez obmedzenia (v súlade
s domácim poriadkom).

-

Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko –
epidemiologické odporúčania.

-

V prípade, ak po návrate do zariadenia bude prijímateľ pociťovať zhoršenie
zdravotného stavu (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava,
bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a
zažívacie problémy, pocit upchatého nosa), sa vykoná testovanie Ag-testom.

-

V prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 je potrebné izolovať prijímateľa po
dobu 3 dní. Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.

PODMIENKY A PRIEBEH NÁVŠTEV
Návštevy v zariadení sú povolené v obmedzenom režime, preto je potrebné na návštevu sa
vopred prihlásiť.
Kontaktná osoba pre návštevy
- BALOGHOVÁ Enikő, vedúca sestra
- tel.: 0911 609 013
- e-mail: baloghova.dssokoc@gmail.com
Ohlásenie návštev vopred
- návštevy sa ohlasujú najmenej 24 hodín vopred;
- podmienky návštev sa dopredu konzultujú s kontaktnou osobou pre návštevy, ktorá
upozorní návštevníkov na sprísnený hygienicko-prevádzkový režim zariadenia;
- nakoľko máme obmedzený počet návštevných miest, ohlásené návštevy majú
prednosť (okrem mimoriadnych udalostí).
Návštevné hodiny
- vzhľadom na súčasnú situáciu boli určené návštevné hodiny od 10,00 do 18,00 hod.
(pracovné dni, víkendy, sviatky).
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Osoby vstupujúce do zariadenia za účelom návštevy blízkej osoby sú povinné riadiť sa
usmerneniami poskytovateľa sociálnej služby a dodržiavať potrebné protiepidemické
opatrenia. V prípade, že osoby vstupujúce do zariadenia za účelom návštevy blízkej osoby sa
neriadia usmerneniami zariadenia, je možné zo strany poskytovateľa za účelom ochrany
zdravia a života prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov takejto osobe neumožniť
vstup do zariadenia alebo ukončiť návštevu.

V Okoči, 27.04.2022

Mgr. Veres Tibor
riaditeľ zariadenia
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