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 12.6.2020 až do odvolania
( Podmienky sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a zdravotným stavom
prijímateľov)
1. Pravidlá režimu návštev

Dĺžka trvania návštevy

 externý priestor pri ZOS
 interné priestory:
1/ izba - v špecifických prípadoch (napr. imobilní
PSS, ktorých nie je možné vysadiť na invalidný
vozík, PSS v terminálnom štádiu)
2/ vo vyhradených priestoroch pre návštevy
 maximálne 30 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 deň vopred
v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 tel. kontakt: 042/4624 517

 denne v čase od 14.00 hod do 16.00 hod.
 návšteva v hodinovom intervale
 nebudú prijaté návštevy, ktoré prídu mimo
objednaný termín
 nebudú prijaté návštevy, ktoré nemajú objednaný
vopred termín, aj napriek tomu, že prídu z ďaleka

Priestory vyhradené pre návštevy

Návštevné hodiny

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 ochranné rúško
 ZOS zabezpečí dezinfekciu na ruky ako aj
dezinfekciu návštevných a priľahlých priestorov
 návšteve bude pri vstupe do ZOS zmeraná telesná
teplota
 návšteva vypíše tlačivo „ Čestné vyhlásenie“ pri
vstupe do ZOS
 návšteva sa zapíše do „Knihy návštev“ v ZOS

Jasne označené miesto návštevy

 priestor pri ZOS
 miestnosť pre návštevy
 izba PSS a len v špecifických prípadoch (napr.
imobilní PSS, ktorých nie je možné vysadiť na
invalidný vozík, PSS v terminálnom štádiu),
podmienkou je súhlas spolubývajúceho

Podmienky pre návštevníkov

 návšteva je povinná riadiť sa pokynmi
službukonajúceho personálu
 návšteva je povinná mať po celý čas pobytu v
areáli ZOS ochranné rúško
 návštevy sa môžu zdržiavať len v priestoroch
vyhradených na návštevy
 nie je povolené počas návštevy podávanie stravy a
nápojov
 dotyky počas návštevy nie sú povolené a
vzájomná vzdialenosť osôb (min. 2 m) musí byť
dodržaná
 tovar v taške pre PSS počas návštevy je možné
priniesť, návšteva ho odovzdá službukonajúcemu
personálu, po vykonanej dezinfekcii bude neskôr
odovzdaný PSS

Po ukončení návštevy

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

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 12.06.2020
Ján Prekop, v.r.
starosta obce
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