OBEC BELUŠA

Farská 1045/6, 018 61 Beluša
___________________________________________________________________________

Plán a režim návštev v ZOS Beluša
platný od 16.8.2022 až do odvolania

Upravujú sa základné podmienky pre umožnenie návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch
v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“ v príslušnom gramatickom tvare), pri
dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia
šírenia ochorenia COVID-19.

1. Pravidlá režimu návštev
Priestory vyhradené pre návštevy

 externý priestor pri ZOS a balkón ZOS ( v prípade
dobrého počasia)
 interné priestory:
1/ izba - v špecifických prípadoch (napr. imobilní
PSS, ktorých nie je možné vysadiť na invalidný
vozík, PSS v terminálnom štádiu)
2/ v jedálni ZOS

Ohlasovanie návštev vopred

 čas a termín návštevy je potrebné objednať,
z dôvodu zabezpečenia organizácie návštev
(okrem mimoriadnych udalostí)
 návšteva sa nepovoľuje osobám podliehajúcim
karanténnym opatreniam alebo osobám, ktoré
majú zvýšenú teplotu

Kontaktná osoba pre objednanie
návštevy

 službukonajúci pracovník
 čas a termín návštevy je potrebné objednať
v pracovných dňoch telefonicky najneskôr deň
vopred v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 tel. kontakt: +421 948 326 398

Návštevné hodiny

 denne:
od pondelka do piatku
v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.
od soboty do nedele
v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.
 s prihliadnutím na odpočinok klientova a na čas
večere
 návštevy, ktoré prídu mimo objednaný termín
budú realizované až na konci poradovníka
návštev

Informovanie príbuzných o
možnosti návštev a Pláne a režime
návštev

 webové sídlo: www.belusa.sk
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2. Pravidlá pre priebeh návštevy
Vstupná kontrola

 návšteva je povinná mať po celý čas pobytu v
areáli ZOS respirátor FFP2, v prípade ak
nedisponuje respirátorom, poskytne mu ho ZOS
 použije dezinfekciu rúk, návleky na topánky vo
vnútornom priestore
 návšteva sa zapíše do „Knihy návštev“ v ZOS

Jasne označené miesto návštevy

 priestor pri ZOS, balkón ZOS
 v jedálni ZOS
 izba PSS a len v špecifických prípadoch (napr.
imobilní PSS, ktorých nie je možné vysadiť na
invalidný vozík, PSS v terminálnom štádiu)

Podmienky pre návštevníkov

 návšteva je povinná riadiť sa pokynmi
službukonajúceho personálu
 návštevy sa môžu zdržiavať len v priestoroch
vyhradených na návštevy

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si
štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy
opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý
nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev.

V Beluši, dňa 15.08.2022

Ján Prekop, v.r.
starosta obce
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