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Režim otvorenia Zariadenia opatrovateľskej služby od 14. júna 2021
Od 14. júna 2021 je po takmer viac ako 9 mesiacoch umožnená návšteva klienta v Zariadení
opatrovateľskej služby Beluša a to:
- vo vyčlenenej návštevnej miestnosti- v jedálni zariadenia, s výnimkou návštevy
realizovanej priamo v izbe klienta, ak je tento pripútaný na lôžko.
- v exteriéri- na balkóne zariadenia
-v prípade pekného počasia v okolí ZOS
pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom
zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.
Návšteva sa telefonicky objedná u pracovníčok na t.č. 042/2853 509, len v pracovných dňoch od
8:00-14:00 hod. Návštevy sú povolené denne od 14:00 hod. – 17:00 hod. Počet osôb pre
jedného klienta max. 2 osoby a čas trvania návštevy max. 30 minút.
Každý návštevník sa pred návštevou preukáže negatívnym antigénovým testom nie starším viac
ako 24 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hod. Test sa nevyžaduje od osôb, ktoré boli
zaočkované:
- oboma dávkami mRNA proti Covid 19 (Pfizer- Biontech, Moderna, Johnson&Johnson) a od tejto
udalosti uplynulo viac ako 14 dní
- prvou dávkou vektorovej vakcíny proti Covid 19 (Astra Zeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac
ako 4 týždne
- je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu Covid 19, ak bola prvá dávka očkovania
podaná
v
intervale
do
180
dní
od
prekonania
ochorenia
Covid
19
- ak pred 180 dňami prekonala ochorenie Covid 19

Pred návštevou v interiéri zariadenia použije osoba dezinfekciu rúk, jednorazové rukavice,
návleky na topánky vo vnútornom priestore a zamestnanec zapíše každú návštevu do dennej
evidencie návštev v zariadení opatrovateľskej starostlivosti.
Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má
počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
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