Príloha č.2

Návštevný poriadok ZPS a DS JESIENKA
upravený v súlade s Usmernením MPSVaR SR k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb
s pobytovou formou a Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením
COVID-19 /uvedené dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke a stránke MPSVaR/. Pred

plánovanou návštevou Vám odporúčame vopred sa s týmito dokumentmi a Návštevným
poriadkom oboznámiť, aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam a problémovým
situáciám.
1. INFORMOVANIE NÁVŠTEVNÍKOV O PRIJATÝCH OPATRENIACH.


V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie, vyhlásením mimoriadneho
stavu v SR a v súlade s Opatreniami hlavného hygienika SR bol v ZPS a DS JESIENKA
prijatý celý rad opatrení , z ktorých boli následne vyvodené rôzne obmedzenia a zákazy /viď
dokument Opatrenia ZPS a DS JESIENKA prijaté v súvislosti s nepriaznivým vývojom
epidemiologickej situácie v súlade s Usmernením hlavného hygienika SR, Usmernením
ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Mesta Bytča na predchádzanie vzniku
šírenia prenosného ochorenia COVID-19/ - týmito opatreniami sa organizácia riadi naďalej
až do odvolania a všetci klienti, zamestnanci a ostatné osoby, ktoré sa pohybujú
v priestoroch zariadenia sú povinní sa nimi riadiť a striktne ich dodržiavať

2. PODMIENKY UMOŽNENIA NÁVŠTEV V ZPS a DS JESIENKA od 05.06.2020 :


Každá návšteva v zariadení bude vopred dohodnutá za bližšie špecifikovaných podmienok
a prebehne v priestoroch zariadenia, vyhradených pre tento účel – konkrétne vymedzenie
podmienok sa uvádza v bode 3 tohto Návštevného poriadku. Návštevník, ktorý nebol
zaradený do Harmonogramu návštev nebude do priestorov zariadenia vpustený a vykonanie
návštevy mu nebude umožnené. Toto opatrenie je prijaté s cieľom zamedziť zvýšenému
pohybu osôb v priestoroch zariadenia a zhromažďovaniu ľudí pred vstupom do ZPS.



Pri vstupe ohláseného návštevníka do priestorov zariadenia bude zabezpečená voľne
dostupná dezinfekcia rúk a ochranné pomôcky /OP/– jednorazové hygienické rukavice
a návleky na obuv, ktoré je každá osoba vstupujúca do priestorov zariadenia povinná
bezprostredne po vstupe použiť.



Po vykonaní dezinfekcie rúk bude každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným
teplomerom telesná teplota /TT/. Úkon vykoná poverený zamestnanec zariadenia, ktorý
následne tento údaj zaznamená na tlačivo Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a potvrdí
svojim podpisom. Ak pracovník nezaznamená u návštevníka zvýšenú TT, vyzve ho na
použitie OP a odovzdá mu na vypísanie Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.



Každý návštevník JE POVINNÝ pred začatím návštevy toto tlačivo vypísať a potvrdiť
svojim podpisom pravdivosť ním uvedených skutočností. Ak návštevník Čestné vyhlásenie
odmietne podpísať, nebude mu umožnené vykonať návštevu a bude z priestorov zariadenia
vykázaný. Vypísané a podpísané tlačivo návštevník odovzdá poverenému zamestnancovi.



V prípade namerania zvýšenej TT nad 37 st.C , alebo pri zaznamenaní príznakov akútneho
respiračného ochorenia /kašeľ, sekrécia z nosa, dýchacie problémy/ nebude tomuto
návštevníkovi umožnený vstup do zariadenia. Rovnako tak bude učinené aj v prípade, ak
táto osoba v Čestnom vyhlásení uvedie, že v období ostatných 14 dní bola v kontakte
s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, alebo podozrivou z tohto ochorenia, ak je
niektorý jeho rodinný príslušník alebo priamo táto osoba v povinnej karanténe, alebo ak sa
v tomto období on, alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte vrátili z pobytu v zahraničí



Ak poverený pracovník zariadenia nezistí žiadne dôvody, ktoré by neumožňovali vykonať
návštevu , návštevník sa zaeviduje do Dennej evidencie návštev. Následne ho poverený
zamestnanec odprevadí na miesto vyhradené pre návštevy a v spolupráci so
službukonajúcim personálom na oddelení umožní kontakt s navštevovaným klientom

3. HARMONOGRAM A PRAVIDLÁ REALIZÁCIE NÁVŠTEV :


V ZPS a DS JESIENKA je možné od 05.06.2020 vykonať návštevu klientov za
predpokladu dodržiavania stanovených podmienok a pravidiel, ktoré sú vydané
riaditeľkou zariadenia v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na maximálne
rešpektovanie hygienicko – epidemiologických opatrení prijatých ÚVZ SR za účelom
zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.



Návštevu jedného klienta môžu naraz vykonať max. 2 osoby , čas jednej návštevy je
obmedzený na dobu trvania najviac 30 minút. Uvedený čas žiadame rešpektovať
z dôvodu potreby dodržiavania vopred stanoveného harmonogramu návštev. Maloletým
osobám vo veku do 15 rokov nie je povolené zúčastniť sa návštevy v zariadení.



Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu návštev a striedania návštevníkov je
potrebné si najneskôr deň pred
plánovanou návštevou dohodnúť termín návštevy
s pevne stanoveným časovým limitom. Tento termín je záväzný a je potrebné ho
dodržať.



V ZPS JESIENKA bude možné od 05.06.2020 vykonať návštevu vo vymedzených
časových limitoch :
Pondelok - Piatok od 9,00 – 11,00 , od 13,00 – 16,00
a počas víkendu od 13,00 – 17,00 hod.



Povereným pracovníkom
je Mgr. Peter Holáš,
kontakt :
0902 754 848
V čase uvoľňovania opatrení v ZPS bude zodpovedať za organizovanie priebehu
návštev, spisovanie harmonogramu návštev, evidenciu návštevníkov, meranie TT
návštevníkom, určovanie miesta a spôsobu návštevy, dezinfekciu povrchov po návšteve,
evidenciu dezinfekcie , bude koordinovať súčinnosť so službukonajúcim personálom na
oddelení, predkladať zoznam naplánovaných návštev na príslušný deň a telefonicky
podávať informácie o prijatých opatreniach záujemcom o návštevu.



V ZPS JESIENKA boli dočasne vyhradené priestory pre potreby návštev mimo
lôžkového oddelenia, a to vo vstupnom vestibule a kaplnke pre návštevy mobilných
klientov a posedenie na chodbe pred vstupom na oddelenie pre návštevy ťažko
mobilných klientov , ktorí sa zo zdravotných dôvodov nedokážu sami presunúť po
schodišti na prízemie. V záujme prevencie je zatiaľ potrebné eliminovať presun klientov
spoločným výťahom, ktorý je využívaný aj inými osobami a je tu zvýšené riziko prenosu
nákazy.



V prípade priaznivého počasia je po dohode s povereným pracovníkom možné prioritne
na návštevu využiť aj priestory komunitnej záhrady, prípadne vziať klienta na krátku
prechádzku v okolí. V takomto prípade je potrebné dodržiavať všetky odporúčané
hygienicko – epidemiologické opatrenia a vyhnúť sa uzatvoreným priestorom so
zvýšenou koncentráciou osôb. Za dodržiavanie stanovených podmienok preberá
zodpovednosť osoba doprevádzajúca klienta, čo zdokladuje svojim podpisom na tlačive
Poučenie o podmienkach pri opustení areálu zariadenia.



Vo výnimočných prípadoch je možné povoliť návštevu klienta, ktorý je pripútaný na
lôžko, alebo je v terminálnom štádiu života aj priamo na jeho izbe pri dodržaní prísnych
hygienicko – epidemiologických požiadaviek. O takomto spôsobe a realizácii návštevy
rozhodne riaditeľka zariadenia na základe návrhu a schválenia vrchnou sestrou.

4. RÁMCOVÉ PODMIENKY A HYGIENICKO –EPIDEMIOLOGICKÉ
OPATRENIA POČAS NÁVŠTEV od 05.06.2020 :


Počas trvania návštevy je každý návštevník povinný používať rúšku, alebo mať iným
vhodným spôsobom prekryté dýchacie otvory. Doporučuje sa použiť aj hygienické
rukavice a návleky na obuv.



Vo vnútorných priestoroch je potrebné eliminovať pohyb cudzích osôb a dodržiavať
harmonogram návštev. Mal by sa rešpektovať odstup osôb 2 metre. Priamy fyzický
kontakt medzi klientom a návštevníkmi by nemal prebehnúť, prípadne by mal byť
zredukovaný na minimum (krátke objatie, pohladenie...) tak, aby nedošlo k možnému
prenosu telesných tekutín a predišlo sa riziku kvapôčkovej nákazy.



Ak je návšteva realizovaná na izbe klienta, bude návštevník vybavený jednorazovým
plášťom, pokrývkou vlasov a návlekmi na obuv. Zabezpečená bude dezinfekcia rúk aj
povrchov. V prípade, že imobilný klient nie je na izbe sám, priestor sa musí vhodným
spôsobom predeliť (záves, paravan...). Po návšteve bude vnútorný priestor izby
dôkladne vyvetraný a všetky dotykové plochy budú vydezinfikované dezinfekčným
prostriedkom s virucídnym účinkom.



Po ukončení návštev budú všetky priestory dôkladne vyvetrané. Dezinfekcia povrchov
a dotykových plôch bude realizovaná po každej návšteve. V čase neprítomnosti osôb
bude priestor dezinfikovaný germicídnym žiaričom.



Návštevníci sa nesmú svojvoľne pohybovať v priestoroch zariadenia, je im to povolené
len na určené miesto návštevy v doprovode povereného zamestnanca.



Pri vstupe do zariadenia pred samotnou návštevou budú návštevníci povereným
zamestnancom stručne oboznámení s prijatými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú
povinní dodržiavať a rešpektovať.
Je vhodné, aby sa každý návštevník pred
plánovanou návštevou aj individuálne s týmito opatreniami oboznámil prostredníctvom
našej webovej stránky. V prípade, že poverený pracovník zistí zo strany návštevníkov
úmyselné porušovanie a nedodržiavanie prijatých opatrení, ktoré návštevník
nerešpektuje aj napriek upozorneniu, môže túto návštevu okamžite ukončiť
a návštevníka vykázať mimo priestory zariadenia.



Tento dokument vydáva riaditeľka ZPS a DS Jesienka za účelom eliminácie zavlečenia
nákazy ochorenia COVID -19 do priestorov zariadenia a všetky dotknuté osoby sú
povinné sa týmito opatreniami riadiť a rešpektovať ich.



Opatrenia platia odo dňa vydania tohto dokumentu až do odvolania.

V Bytči dňa 04. 06.2020

Mgr. Adriana Tichá
Riaditeľka ZPS a DS JESIENKA

