ORGANIZÁCIA NÁVŠTEV OD 18.8.2022
Vedenie Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves oznamuje prijímateľom sociálnych
služieb, rodinným príslušníkom a ich blízkym osobám, že návštevy budú prebiehať nasledovne:
Návštevy pre na ležiacich oddeleniach - utorok až nedeľa v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.
Maximálna dĺžka návštevy je 20 minút.
Návštevy pre mobilných klientov každý deň v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod. Návštevy prebiehajú
vo vonkajších priestoroch resp. v spoločných priestoroch zariadenia.
Výnimky povoľuje úseková sestra príslušného oddelenia, hlavná sestra resp. sestra v službe.

POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV
1. Návšteva je povinná k prekrytiu horných dýchacích ciest používať respirátor.
2. Pri vstupe do zariadenia vypísať čestné vyhlásenie o zdravotnom stave, o kontaktoch
a podpísať poučenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení (príloha č.1).
3. Pred vstupom do budovy vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a nechať si zmerať telesnú teplotu.
4. Návštevy rodinných príslušníkov pre mobilných klientov môžu prebiehať vo vyhradených
priestoroch v zariadení resp. v areáli zariadenia.

OPUSTENIE ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNEJ
SLUŽBY
1. Prijímateľ sociálnej služby môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade s Domácim
poriadkom zariadenia.
2. Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko – epidemiologické
odporúčania.
3. V prípade, ak po návrate do zariadenia bude prijímateľ pociťovať zhoršenie zdravotného stavu (
zvýšená teplota na d 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla. Bolesti hlavy,
dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatosti
nosa), je potrebné vykonať testovanie Ag testom odborným personálom zariadenia.
4. V prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 bude klient izolovaný po dobu 3 dní
a opätovne testovaný. Ďalší postup bude v súlade s odporúčaním RÚVZ.

KOMUNIKÁCIA S KLIENTMI
Komunikácia s Vašimi blízkymi je možná aj prostredníctvom telefónu a aplikácii v dňoch pondelok až
piatok ( okrem sviatkov) v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri dodržaní nasledovných pravidiel:
1. Komunikáciu je potrebné vopred ohlásiť na tel. číslach:
1. oddelenie
+421 918 116 111
2. oddelenie
+421 948 963 151
3. oddelenie
+421 948 430 168
.
2. Vzhľadom na uspokojenie všetkých klientov zariadenia je takáto komunikácia možná 1 x
týždenne.
3. Komunikácia prostredníctvom mobilného telefónu, WhatsApp a Viber je možná na týchto
telefónnych číslach:

1. oddelenie
2. oddelenie
3. oddelenie

+421 918 116 111
+421 948 963 151
+421 948 430 168

Ďalej je možná komunikácia cez aplikáciu Skype (ddsnv) a Messenger (Domov Dôchodcov
SnV).

Ing. Tatiana Mesarčíková
poverený riaditeľ v.r.
Príloha č.1 – čestné prehlásenie
ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Návštevník svojím podpisom čestne vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní
príznaky vírusového infekčného ochorenia ( napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata
čuchu alebo chuti....) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou
z ochorenia COVID-19, ani nebol s takouto osobou v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je
v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, a zároveň v tomto
období nevycestoval do krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19.
Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by sa dopustil
priestupku podľa §56 zákona č.355/2.007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Meno a priezvisko
návštevníka

Telefónne číslo
návštevníka

V Spišskej Novej Vsi dňa............................

Meno a priezvisko
navštevovaného
prijímateľa

Čas príchodu
a čas odchodu
zo zariadenia

Podpis
návštevníka ٭

