BANSKOBYSTRICKÝ

Domov sociálnych služieb

SAMOSPRÁVNY KRAJ

Ladomerská Vieska č.84

Plán a režim návštev v DSS Ladomerská Vieska
Platné : od 08.11.2021

Covid Automat IV. stupeň varovania ( čierna )

Priestory pre návštevy

Návštevy sú zakázané
Návšteva na izbe prijímateľa je možná len
v
špecifických
prípadoch(napr.
prijímatelia
v terminálnom štádiu a podob.)

Dĺžka návštevy

Max. 15 minút s povolením štatutára

Počet návštevníkov u jedného
prijímateľa

V interiéri na izbe klienta:

Ohlasovanie návštev vopred

maximálne 1 osoba

Návšteva sa musí ohlásiť vopred,
minimálne 24/48 hodín,
z dôvodu zabezpečenia organizácie
návštev.
Prednosť budú mať ohlásené návštevy
( okrem mimoriadných udalostí ).

Kontaktná osoba pre návštevy

Zamestnanci zdravotného úseku č.t.
045/672 72 04, 0903 306 257

Návštevné hodiny

V pracovných dňoch :
od 9,00 – do 15,30 hod.
V dňoch pracovného odpočinku:
od 9.00 – do 11.00 hod
od 13.00 – do 15.30 hod

BANSKOBYSTRICKÝ
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Domov sociálnych služieb
Ladomerská Vieska č.84

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:
Oznámenie návštevy

Návšteva sa musí vopred nahlásiť , minimálne 24
/ 48 hod., najlepšie telefonicky na č. t. 045/672 72 04,
0903 306 257

Vstupná kontrola

Zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk).
Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie
telesnej teploty) a zápis do
dennej evidencie
návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o
zdravotnom stave návštevníka a uvedenie jeho
cestovateľskej anamnézy.

Jasne označené miesto pre
návštevy

Podmienky pre návštevníkov

Vo výnimočných prípadoch v interiéri
Návšteva na izbe prijímateľa je možná len
v špecifických prípadoch(napr. prijímatelia v
terminálnom štádiu a podob. )

Príbuzní sú povinní preukázať sa pred návštevou
dokladom o tom, že sú:
 plne očkovaní (14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej
vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak
osoba prekonala ochorenie COVID-19 za
posledných 180 dní ),
 testovaní (od odberu PCR neprešlo 72 hodín, od
odberu Ag testu neprešlo 48 hodín),
 prekonali ochorenie COVID-19 za posledných
180 dní.
Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať
hygienicko-epidemiologické opatrenia:

prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri
respirátorom FFP2 (rúško možno použiť len v stupni
ostražitosť – oranžová a pri návšteve v exteriéri)
Podávanie stravy a nápojov
nie je počas
návštevy povolené.

Dotyky
počas návštevy nie sú
povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických
osôb musí byť dodržaná minim 2 m.
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Po ukončení návštevy

Domov sociálnych služieb
Ladomerská Vieska č.84

Po každej návšteve
dezinfikovaný
(stoly,
dotykové plochy).

musí byť priestor
stoličky,
kľučky,

Interiér určený čas medzi jednotlivými
návštevami 1 hodinu z dôvodu dezinfekcie
priestoru.
Za dezinfekciu intriéru sú zodpovední zamestnanci
zdravotného úseku.

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.

