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POSTUP K OPUSTENIU ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
A PODMIENKY NÁVŠTEV
POČAS SVIATKOV V OBDOBÍ OD 20.12.2021 DO 09.01.2022
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 20.12.2021 naďalej umožnené návštevy prijímateľov sociálnych
služieb v našom zariadení.
PRI OPUSTENÍ ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNEJ SLUŽBY POČAS SVIATKOV
PODĽA COVID AUTOMATU PLATÍ:
-

Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie počas vianočných sviatkov
na minimálne 72 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so
súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti
zariadenia.

-

Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia od blízkej
osoby.

-

Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:
o Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
o Prekonaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
o Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote 5 dní.

-

Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.

Každý prijímateľ po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave
prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku.

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).
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Návštevné hodiny
- vzhľadom na súčasnú situáciu boli určené návštevné hodiny od 10,00 do 18,00 hod.
(pracovné dni, víkendy, sviatky).
Dĺžka návštevy
- dĺžka návštevy nemá presiahnuť 15 min.
Počet návštevníkov u jedného prijímateľa sociálnej služby
- maximálne 2 osoby naraz
Priebeh návštev
Pred každou návštevou bude vykonaná vstupná kontrola návštev, ktorá zahŕňa:
- kontrola zdravotného stavu návštevy – meranie telesnej teploty,
- zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy,
- kontrola potvrdenia z výsledku testovania antigénovým alebo PCR testom,
- zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia),
- oboznámenie návštevy s Návštevným poriadkom (pozri prílohu Čestné prehlásenie
návštevy).
V čase vyhlásenia núdzového stavu je potrebné riadiť sa tretím stupňom ohrozenia
a každú vstupujúcu cudziu osobu do zariadenia otestovať antigénovým testom, bez
uplatnenia výnimky z testovania.
Personál zariadenia má právo neumožniť návštevu, a vyprevadiť návštevníka z areálu
zariadenia, ak:
- návštevník nevie preukázať negatívny výsledok testovania antigénovým alebo PCR
testom hodnoverným spôsobom,
- vstupná kontrola zistí porušenie karanténnych opatrení zo strany návštevy,
- vstupná kontrola zistí zvýšenú telesnú teplotu návštevy,
- vstupná kontrola zistí pozitívny výsledok antigénového testu vykonaného pri vstupe do
zariadenia,
- návšteva nedodrží podmienky návštevy.
Tieto údaje budú evidované v knihe návštev a všetky opatrenia zabezpečí službukonajúci
personál.
Podmienky pre návštevníkov: kompletne zaočkovaní a OTP
Pod kompletne zaočkovanou osobou [sa pre potreby Covid Automatu] myslia osoby, ktoré
sú
-

14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo
21 dní po jednodávkovej vakcíne, alebo
14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180
dní.

-

návšteva používa po celý čas respirátor FFP2,
počas návštevy nie je dovolená konzumácia jedál či nápojov,
zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti),
zabezpečiť sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby,
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Dezinfekcia priestorov po ukončení návštevy
- po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky,
dotykové plochy);
- medzi dvoma návštevami musí uplynúť minimálne 20 minút.
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, 20.12.2021

Mgr. Veres Tibor
riaditeľ zariadenia
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