Príloha č.2

Návštevný poriadok ZPS a DS JESIENKA

upravený v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Usmernením
MPSVaR SR k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou, Plánom
uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 a Usmernením
k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 /uvedené dokumenty sú zverejnené na našej
webovej stránke a stránke MPSVaR/. Pred plánovanou návštevou Vám odporúčame vopred sa

s týmito dokumentami a Návštevným poriadkom oboznámiť, aby nedošlo k zbytočným
nedorozumeniam a problémovým situáciám.
1. INFORMOVANIE NÁVŠTEVNÍKOV O PRIJATÝCH OPATRENIACH.


V súvislosti s pretrvávajúcim nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie, vyhlásením
mimoriadneho stavu v SR a v súlade s Opatreniami ÚVZ 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.



V súvislosti s týmito opatreniami odporúčame všetkým osobám prednostne realizovať
návštevy formou prechádzky v okolí zariadenia, alebo vo vonkajších priestoroch zariadenia
/v našej komunitnej záhrade - pokiaľ to umožňujú poveternostné podmienky/.



Pred vstupom do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zvážiť nutnosť svojej
návštevy, prípadne dĺžku jej trvania obmedziť na nevyhnutne potrebný čas. Súčasne je
potrebné zvážiť svoj aktuálny zdravotný stav, pretože v prípade príznakov akútneho
respiračného ochorenia /sekrécia z nosa, kýchanie, kašeľ, bolesti hrdla, zvýšená telesná
teplota, celková únava a pod./ Vám nebude umožnené návštevu v zariadení realizovať.



Návšteva sa nepovoľuje ani v prípade, ak návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou
chorou na COVID-19, sám je chorý alebo podozrivý z ochorenia COVID-19, v posledných
14tich dňoch sa dostal do blízkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na ochorenie
COVID-19 , alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je táto osoba v kontakte je niektorý
príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on, alebo osoba, s ktorou je
v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia z rizikovej krajiny označenej na COVID
semafore červenou farbou, rovnako aj ak táto osoba má trvalý pobyt, prechodný pobyt,
alebo vykonáva práce v niektorom z okresov, ktoré sú aktuálne v čase návštevy na COVID
mape SR označené červenou farbou.



Ak sa na návštevníka vzťahuje niektorá z vyššie uvedených skutočností, ale preukáže sa
negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín pred dňom
konania návštevy, bude mu návšteva umožnená.



Každý návštevník JE POVINNÝ pred vstupom na oddelenie zaevidovať sa do Dennej
evidencie návštev, svojim podpisom potvrdiť pravdivosť údajov uvedených v čestnom
prehlásení a skutočnosť, že bol vopred oboznámený oboznámený s podmienkami návštevy.

2. PODMIENKY UMOŽNENIA NÁVŠTEV V ZPS a DS JESIENKA od 18.09.2020 :





Pri vstupe do priestorov zariadenia bude zabezpečená voľne dostupná dezinfekcia rúk, ktorú
je každá vstupujúca osoba povinná použiť. Rovnako je každý návštevník povinný pred
vstupom na oddelenie použiť ochranné prostriedky /OP/ - a to jednorazové návleky na
obuv a mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty rúškom, alebo inou vhodnou
alternatívnou ochranou.



Po vykonaní dezinfekcie rúk bude každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným
teplomerom telesná teplota /TT/. Ak príslušný pracovník nezaznamená u návštevníka
zvýšenú TT, skontroluje použitie OP a dohliadne na podpísanie Čestného vyhlásenia
a dennej evidencie návštev. Ak bude TT zvýšená nad hodnotu 37,2 st, nebude tejto osobe
vstup na oddelenie umožnený.



Každý návštevník JE POVINNÝ pred začatím návštevy vypísať tlačivo Čestné vyhlásenie
o zdravotnom stave 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.



Ak službukonajúci pracovník zariadenia nezistí žiadne dôvody, ktoré by neumožňovali
vykonať návštevu , návštevníka odprevadí na miesto vyhradené pre návštevy , prípadne na
izbu klienta.

3. PRAVIDLÁ REALIZÁCIE NÁVŠTEV :


V ZPS a DS JESIENKA je možné 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 na izbe môžu naraz vykonať max. 2 osoby , čas jednej
návštevy je odporučený obmedziť na dobu trvania najviac 30 minút. Maloletým osobám
vo veku do 15 rokov návštevy neodporúčame.



V ZPS JESIENKA sú vyhradené priestory pre potreby návštev aj mimo lôžkového
oddelenia, a to vo vstupnom vestibule a v 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 prípade priaznivého počasia je po dohode so službukonajúcim personálom možné 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.

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


Počas trvania návštevy je každý návštevník povinný rešpektovať Návštevný poriadok
ZPS a DS Jesienka , ako aj aktuálne legislatívne opatrenia ÚVZ SR.



Vo vnútorných priestoroch je potrebné eliminovať pohyb cudzích osôb a dodržiavať
odporúčaný odstup 2 m od ostatných návštevníkov, zamestnancov a klientov. 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.


Po každej návšteve bude vnútorný priestor izby dôkladne vyvetraný a všetky dotykové
plochy budú vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.



V čase neprítomnosti osôb budú spoločné priestory dezinfikované germicídnym
žiaričom.



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



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.



Dňom platnosti tohoto Návštevného poriadku stráca účinnosť Návštevný poriadok zo
dňa 04.06.2020.

V Bytči dňa 18. 09.2020

Mgr. Adriana Tichá
Riaditeľka ZPS a DS JESIENKA

