OBEC BELUŠA
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
___________________________________________________________________________

Plán a režim návštev v ZOS Beluša
v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID –
19 platný od 23.5.2022 až do odvolania
V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a súčasne
priaznivé výsledky pri testovaní klientov zariadení opatrovateľskej služby, tzv. rýchlotestami), a s
tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu
prijatých opatrení a povinnosti v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“
v príslušnom gramatickom tvare).
Umožnenie návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch ZOS (mimo izieb klientov, s
výnimkou pre klientov pripútaných na lôžko).
Upravujú sa základné podmienky pre umožnenie návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch
zariadenia pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom
zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.

1. Pravidlá režimu návštev
Priestory vyhradené pre návštevy

Dĺžka trvania 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
 maximálne 60 minút

Počet návštevníkov u jedného PSS

 maximálne 2 osoby na PSS

Ohlasovanie návštev vopred

 čas a termín návštevy je potrebné objednať,
z dôvodu zabezpečenia organizácie návštev
(okrem mimoriadnych udalostí)
 návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo
podozrivým na ochorenie COVID – 19, osobám
podliehajúcim karanténnym opatreniam
v súvislosti s ochorením COVID-19 a v prípade
príznakov akútneho respiračného ochorenia alebo
zvýšenej teploty

Kontaktná osoba pre objednanie
návštevy

 službu konajúci 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: 042/2853 509,
alebo +421 948 326 398
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Návštevné hodiny

 denne v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.
s prihliadnutím na odpočinok klientova a na čas
večere
 návšteva v hodinovom intervale
 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

2. Pravidlá pre priebeh návštevy
Vstupná kontrola

 návšteva je povinná mať po celý čas pobytu v
areáli ZOS ochranné rúško, šál alebo šatku
 toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u
ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie
je možné alebo žiadúce, prekrytie tvárovej
časti
 ZOS zabezpečí dezinfekciu na ruky ako aj
dezinfekciu návštevných a priľahlých priestorov
 návšteve bude pri vstupe do ZOS zmeraná
telesná teplota (vrátane vonkajších priestorov).
Je nutné každému návštevníkovi zmerať
bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade
zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného
ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ,
sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup so
ZOS (ani do vonkajších priestorov)
 použije dezinfekciu rúk, jednorazové rukavice,
návleky na topánky vo vnútornom priestore


Jasne označené miesto návštevy

návšteva sa zapíše do „Knihy návštev“ v ZOS

 priestor pri ZOS, balkón ZOS
 v jedálni ZOS
 izba PSS a len v špecifických prípadoch (napr.
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Podmienky pre návštevníkov

imobilní PSS, ktorých nie je možné vysadiť na
invalidný vozík, PSS v terminálnom štádiu),
podmienkou je súhlas spolubývajúceho
v návštevných priestoroch sa zabezpečí
pravidelné vetranie, ktoré je základným
preventívnym opatrením. Použijú sa germicídne
žiariče, alebo ionizátory v súčinnosti s
dezinfekciou prostredia na dezinfekciu
návštevných priestorov zariadenia.

 návšteva je povinná riadiť sa pokynmi
službukonajúceho personálu
 návštevy sa môžu zdržiavať len v priestoroch
vyhradených na návštevy
 nie je povolené počas návštevy podávanie stravy a
nápojov
tovar v taške pre PSS počas návštevy je možné
priniesť, návšteva ho odovzdá službukonajúcemu
 personálu, po vykonanej dezinfekcii bude neskôr
odovzdaný PSS
 pokiaľ
návštevník
žije
v spoločnej
domácnosti s osobou chorou na COVID-19,
alebo podozrivou z ochorenia COVID-19,
alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v
jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je
niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo
ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je
v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia
(z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia
Covid- 19), nebude mu umožnený vstup do
ZOS (ani do vonkajších priestorov).

Po ukončení návštevy

 po každej návšteve musí byť priestor
dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky,
sociálne zariadenie, dotykové plochy)
 zodpovednosť- službukonajúci personál

Rizikové skupiny ľudí




starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac
osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým
ochorením srdca a pľúc a ďalšie diagnózy
 osoby s chronickým ochorením spojeným so
zníženou imunitou
 ZOS odporúča, aby osoby, ktoré spadajú do
rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej
domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili
návštevu zariadenia.

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky
nákazy ochorením COVID -19, bezodkladne o tom informuje ZOS, na telefónnom čísle:
+421 948 326 398.
Ak sa v ZOS objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek klienta, ZOS bude kontaktovať
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a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období
14-dní pred potvrdením nákazy.
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 17.05.2022

Ján Prekop, v.r.
starosta obce

A NÁVŠTEVNÍKOV:
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