Vážení príbuzní a známi klientov
Zariadenia opatrovateľskej služby, Farská 1157/54, 018 61 Beluša
Tento rok je vzhľadom na koronakrízu pre všetkých nesmierne náročný. V priebehu
pandémie sa musí celé Slovensko vysporiadavať s viacerými opatreniami, ktoré reagujú na
aktuálnu epidemiologickú situáciu. Ako bežní občania, tak aj klienti zariadení sociálnych
služieb.
Aj v našom zariadení musíme dôsledne vyhodnocovať situáciu a riadiť sa usmerneniami,
epidemiologickou situáciou a semaforom pre zariadenia sociálnych služieb, ktorý je súčasťou
Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V našom zariadení zatiaľ neevidujeme aktívne prípady ochorenia COVID-19 a to aj z
dôvodu, že sme sprísnili epidemiologické opatrenia. Odporúčania MPSVaR SR ohľadom
cestovania klientov domov a návštev počas vianočných sviatkov, majú odporúčací charakter,
najmä pre zariadenia, ktoré sú podľa semafora v zelenej fáze. Štatutári jednotlivých
zariadení upravujú podmienky podľa aktuálnej situácie ako v zariadení, tak aj v regióne.
Náš región Trenčianskeho kraja je dlhodobo červený a epidemiologická situácia veľmi zlá.
Taktiež v okrese Púchov Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici vydal
okrem celonárodných usmernení ešte usmernenie zvlášť pre náš región, nakoľko situácia je
vážna.
Po dôslednom zvážení všetkých skutočností a v zmysle zasadnutia Krízového štábu Obce
Beluša, ktorý zasadal dňa 17.12.2020, sme dospeli k nasledovným záverom opatrení
v zariadení počas vianočných sviatkov:
Návštevy v období počas vianočných sviatkov nebudú možné. Iba v prípade u klientov
v terminálnom štádiu. Vtedy sa musí dodržiavať „Plán a režim návštev v ZOS počas
COVID-19.
Kontakt s rodinnými príslušníkmi bude možný len telefonicky alebo priamo cez programy
v počítači (WhatsApp, Messenger, a pod..)
Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového
testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu zariadenie počas sviatkov
bezpečne opustiť, len za podmienok:
1) Rodinní príslušníci, ktorí si budú brať klienta zo zariadenia vyplnia čestné
vyhlásenie, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou a nie sú v karanténe pre
podozrenie z ochorenia COVID 19.
2) Vyplnia žiadosť, kde sa bude klient zdržiavať i obdobie, na ktoré sa bude klient
uvoľňovať zo zariadenia.
3) Zabezpečia, aby sa v domácnosti, kde sa bude zdržiavať klient, prísne dodržiavali
Opatrenie vlády SR – Uznesenie č. 804/2020 zo 16.12.2020
4) Opustenie zariadenia je minimálne na 10 dní.
5) Vrátenie klienta do zariadenia musí byť podmienené dvoma otestovaniami, 1x po
piatich dňoch antigénovým testom a po ďalších 5 dňoch PCR testom, ktorý nebude
starší ako 24 hodín (je potrebné si dobre vypočítať čas, kedy je potrebné testovanie, aby
boli dve testovania po piatich dňoch). Bez toho nebude umožnený vstup klienta do
zariadenia.
6) U vráteného klienta bude následne ešte vykonaný ďalší antigénový test.
Nakoľko epidemiologická situácia je veľmi zlá v okrese Púchov, všetci robíme maximum
pre to, aby sme klientov ochránili, pretože obzvlášť pre nich ako rizikovú skupinu,
môže byť ochorenie na koronavírus život ohrozujúce.
Za pochopenie a rešpektovanie uvedených pokynov vopred ďakujeme.
V Beluši, dňa 18.12.2020
Ján Prekop, v. r.
starosta obce

