
Pokyny k     návštevám klientov zariadenia  

V rámci I. fázy uvoľňovania opatrení povolenia návštevy v domovoch sociálnych služieb prijatých od
3.6.2020 riaditeľka Senior domu Terézia vydáva nasledovný pokyn k tomuto uvoľňovaniu:

Z dôvodu  očakávania  väčšieho  počtu  návštev  a zamedzeniu  zhromažďovania  sa  príbuzných  ,
a dodržaniu všetkých potrebných m2  k vykonaniu návštev žiadame všetky návštevy, aby pristupovali
k návšteve svojho príbuzného zodpovedne a svedomito .  Na návštevu do exteriéru môžu prísť 2
dospelé osoby,   k ležiacemu klientovi na izbe 1 osoba. 

Čas návštev je určený nasledovne:

Pondelok až piatok  v čase od 13.00 hod – do 17.00  hod.

Sobota a nedeľa v čase od 09.00 hod do 15.00 hod. 

Odporúčaný  čas  návštevy  je  maximálne  1  hodinu,  aby  bolo  umožnené  všetkým  rodinným
príslušníkom túto časovo zrealizovať. 

Týmto  žiadame  všetky  návštevy,  aby  sa  snažili  dodržiavať  určený  čas  návštev  .  Ďakujeme  za
pochopenie.

Z dôvodu očakávaného väčšieho počtu  záujmu o návštevy  a zo  strany vedenia  zariadenia  v rámci
dodržiavania  stále  platiacich  hygienických,  epidemiologických  a bezpečnostných  opatrení
doporučujeme rodinným príslušníkom a známym, aby si návštevu svojho príbuzného vopred dohodli a
odsúhlasili  cez p. Mgr. Višvaderovú  prostredníctvom   mailu    visvaderova.sdterezia@gmail.com
resp. telefonicky na t.č. 0911 164 218 .  Nakoľko v súčasnej dobe máme v zariadení umiestnených 90
klientov  musíme dodržať  prislúchajúce  m2 na  osobu  a návštevu  a na  tento  účel  budú v zariadení
vytvorené  návštevné  zóny.   Preto  doporučujeme  tento  termín  si  vopred  dohodnúť  a odsúhlasiť.
V prípade  ak  termín  nebudete  mať  vopred  dohodnutý  a odsúhlasený  môže  nastať  situácia,  že  ak
prídete na návštevu neohlásene a budú všetky zóny určené na návštevu obsadené budete musieť čakať,
až sa uvoľní niektorá z návštevných zón. 

 Pred vstupom do budovy je návšteva povinná zazvoniť na zvonček a následne bude vpustená
do objektu. Vo  vstupnej chodbe na prízemí hlavnej budovy službukonajúci personál odmeria
každej  návšteve  teplotu  a do  tabuľky  zapíše  potrebné  údaje.  Službukonajúci  personál
skontroluje údaje a následne kontaktuje opatrovateľský personál k možnosti vykonať návštevu
klienta na príslušnom určenom stanovisku. 

 Všetky návštevy musia mať pri vstupe do zariadenia ochranné rúško a rukavice. 
 Návštevy  klientov  sa  budú  uskutočňovať  v prípade  priaznivého  počasia  v exteriéroch

zariadenia (dvor a nádvorie zariadenia).  V prípade nepriaznivého počasia sa budú návštevy
uskutočňovať na toto určených   priestoroch – vyhradených zónach v zmysle dodržiavania m2
na osobu. 

 Osobám  mladším  do  15  rokov  sa  návštevy  v I.fáze  uvoľňovania  na  základe  pokynov
z ministerstva neodporúčajú. 

 Medzi jednotlivými skupinkami návštev musí byť dodržaný odstup  5 m v skupine. 
 U ležiacich klientoch môžu byť návštevy uskutočnené na izbe v počte osôb 1 príbuzný  v izbe

u   ležiaceho klienta,  pričom musí byť zachované právo súkromia aj  druhej  spolubývajúcej
osoby a k tomuto účelu musí byť použitá zástena. 

V rámci  druhej  fázy  uvoľňovania  sa  predpokladajú  aj  návštevy  v interiéry  zariadenia
s predpokladaným  termínom  08.06.   v priestoroch  na  toto  určených.   Na  izbách  klientov  budú
návštevy umožnené ak ju klient obýva sám, pričom na izbe môžu byť 2 osoby návšteva a 1 osoba
klient . 

V rámci tretej fázy uvoľňovania sa predpokladajú aj návštevy do domácnosti na víkend alebo sviatky
s predpokladaným termínom od 15.6.2020. 
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