Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Interný predpis č. 13 /2021
Usmernenie k povoleniu návštev klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb počas
vianočných a novoročných sviatkov s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred
ochorením COVID 19
1. Návštevy klientov pripútaných na lôžko sú povolené v režime OP
- môžu sa uskutočniť na základe telefonicky ohlásenej návštevy a dohodnutého času.
Takto povolená návšteva u 1 klienta (1 osoba) môže trvať maximálne 15 minút. Na
recepcii sa preukáže COVID pasom alebo potvrdením o plnom očkovaní s QR kódom
alebo potvrdením o prekonaní kovidu pred menej ako 6 mesiacmi. Po ukončení
návštevy vykonať dezinfekciu izby (stôl, stoličky, kľučky, priestory).
-

2. Návštevy mobilných klientov sú povolené v režime OP
môžu sa uskutočniť v areáli zariadenia (interiér, exteriér) na základe telefonicky
dohodnutého času alebo individuálneho rozhodnutia. Maximálny počet návštev v interiéri
sú 3 osoby u 3 klientov (vstupná hala, spoločenská miestnosť, kuchynka) v trvaní 15
minút. V exteriéri je možné prijímať návštevy na vonkajších terasách, altánku. Maximálny
počet návštev v exteriéri u jedného klienta sú 2 osoby súčasne. Podmienky návštevy sú
ako v bode 1., t. j. preukázaním sa COVID pasom alebo potvrdením o plnom očkovaní
s QR kódom alebo potvrdením o prekonaní kovidu pred menej ako 6 mesiacmi. Trvanie
návštevy do 30 minút.
3. Pohyb klientov v budove a areáli zariadenia
- Klienti sa môžu voľne pohybovať v interiéri zariadenia. V exteriéri je možný pohyb
klientov pod dohľadom personálu za priaznivých poveternostných podmienok.
4. Zákaz návštev mimo režimu OP
- návštevy, ktoré nespĺňajú podmienky OP (očkovaní, prekonaní), majú vstup do areálu
zariadenia zakázaný.
5. Zodpovednosť zamestnancov
Opatrenia na dezinfekciu, evidencia návštev, kontrola plnenia podmienok návštev –
správca, zamestnanci recepcie
Komunikácia s klientmi – riaditeľka, sociálny pracovník, hlavná sestra, zamestnanci
zdravotného úseku
Komunikácia s príbuznými – riaditeľka, sociálny pracovník, hlavná sestra, zamestnanci
zdravotného úseku, pracovníci recepcie
Zabezpečenie pobytu klientov na čerstvom vzduchu – hlavná sestra, zamestnanci
zdravotného úseku, sociálny pracovník
6. Epidemiologické opatrenia
- návštevy v interiéri sú povinné nosiť respirátor, v exteriéri rúško
- musia preukázať splnenie podmienky návštevy (očkovaní, prekonaní
7. Návšteva klienta v domácom prostredí
- trvanie návštevy minimálne 72 hodín

- po návrate do zariadenia testovanie, karanténa pri očkovaných a prekonaných 3 dni, pri
neočkovaných 5 dní, testovanie
8. Opatrenia môžu byť zmenené (uvoľnené, sprísnené) v súvislosti s vydanými
opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika a nariadeniami vlády SR.
Tento interný predpis ruší Interný predpis č. 11/2021.
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