ZARIADENIE SOCIALNYCH SLUŽIEB
HARMÓNIA, Lučenec

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Výtlačok č. 1

PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV
platný v Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA
na základe Usmernenia k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb
s pobytovou formou od 03.júna 2020 (8. Júna 2020)
číslo: ID 02/2020
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ÚVOD
Vzhľadom k znižujúcemu sa nárastu počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s
tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu
prijatých opatrení, vrátane umožnenia návštev v Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA
(ďalej len „zariadenie“).
Umožnenie návštev v zariadení bude prebiehať od 3. júna 2020 umožnením návštev
vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia pre prijímateľov pripútaných na lôžko a
od 8. júna 2020 umožnením návštev aj na izbe prijímateľa, ak ju obýva sám pri
dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu a opatrení za účelom
zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.
1. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PRED NÁVŠTEVOU
Sociálny pracovník je povinný oboznámiť:
 prijímateľov sociálnej služby a návštevníkov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických
opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia počas návštevy,
 Návštevníkov o povinnosti podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné
prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze (Príloha
č.1).
2. NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ
 Návštevu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť so sociálnou pracovníčkou Mgr. K.
Elekovou na telefónnom čísle 0948 200 683.
 Termíny návštev sa vymedzujú len v pracovné dni od 9:00-11:00 a od 13:00-15:00 hod.
 Za účelom umožnenia návštev pre čo najvyšší počet prijímateľov môže byť doba návštevy
obmedzená. Jedného prijímateľa môžu prísť naraz navštíviť max. 2 osoby.
 Deťom do 15 rokov sa návšteva neumožňuje.
 Pri vstupe do zariadenia vrátane vonkajších priestorov sa každému návštevníkovi zmeria
bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov
respiračného ochorenia mu nebude umožnený vstup do zariadenia.
 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,
rovnako mu nebude umožnený vstup so zariadenia, ani do vonkajších priestorov.
Každý návštevník je povinný:
 mať prekrytú tvár rúškom.
 umožniť zmeranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom pri vstupe do zariadenia
 podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o zdravotnom
stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze (Príloha č.1)
 použiť dezinfekciu na ruky, ktorá je prístupná pri vchode do zariadenia.
a) Návšteva vo vonkajších priestoroch zariadenia od 3. júna 2020:
 Návšteva bude realizovaná vo vyhradenom vonkajšom priestore pri kaplnke
Panny Márie Lurdskej, v prípade nepriaznivého počasia v altánku
 Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný
prijímateľ má počas celej doby návštevy prekrytú tvár rúškom
 Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (lavička) vydezinfikujú.
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b) Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia od 8. Júna 2020:
 Po príchode návštevníka do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zabezpečiť
hygienu jeho rúk, s použitím dezinfekčných prostriedkov na ruky.
 Návšteva je realizovaná okrem vyhradeného vonkajšieho priestoru vo vnútorných
priestoroch zariadenia - spoločenská miestnosť v budove A a to s výnimkou návštevy
realizovanej priamo v izbe klienta, ak je tento pripútaný na lôžko.
 Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný
prijímateľ má počas celej doby návštevy prekrytú tvár rúškom
 Vo vymedzených vnútorných priestoroch je potrebné dodržať odstup medzi
jednotlivými návštevami min. 2 metre.
 Po ukončení návštevy vo vyhradených priestoroch sa miestnosť vyvetrá, vydezinfikuje
použitím germicídneho žiariča a všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky,
podlahy) sa vydezinfikujú.
4. PREVENTÍVNE OPATRENIA POČAS NÁVŠTEV NA STRANE POSKYTOVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV
 Plán návštev je zverejnený na web stránke zariadenia a vo vstupných priestoroch do
budovy A, B1 a B2
 spôsob dezinfekcie priestorov pre návštevy v priestoroch zariadenia (frekvencia
používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) je uvedený
v prílohe č. 2
 je vedená dokumentácia o vykonávaní dezinfekcie plôch a priestorov po každej návšteve
(Príloha č. 3)
 Ak sa u návštevníka po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy
ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa.
 Ak sa objaví nákaza Covid 19, u prijímateľa, poskytovateľ bezodkladne informuje o tejto
skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred
potvrdením nákazy.
 V zariadení sa dôsledne dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19,
hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok.

Prílohy
Príloha č.1: Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb
Príloha č.2: Spôsob dezinfekcie priestorov pre návštevy v priestoroch zariadenia
Príloha č.3: Vykonávanie dezinfekcie plôch a priestorov
Príloha č.4: Oboznámenie zamestnancov s plánom
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Príloha č. 1
Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb
Názov zariadenia: Zariadenie sociálnych služieb HRAMÓNIA
Adresa zariadenia: Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec
Dátum: 04.06.2020
*Návštevník svojim podpisom 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, ani
sa v tomto období nevrátil zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19).
Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by som sa dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko navštíveného

Telefón na

Čas príchodu

Čas odchodu

Podpis

návštevníka

klienta

návštevníka

do zariadenia

zo zariadenia

návštevníka *
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Príloha č. 2
Spôsob dezinfekcie priestorov pre návštevy v priestoroch zariadenia

Spôsob a frekvencia upratovania a dezinfekcie v zariadení sa vykonáva podľa vypracovaných harmonogramov preventívnych opatrení
k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. Po ukončení návštevy vo vyhradených priestoroch pre návštevy sa nad rámec prijatých opatrení
dezinfikujú všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky, podlahy).
Dezinfekčné prostriedky sa pripravujú presným odmeraním koncentrátu a vody, alebo iného rozpúšťadla a to čo najkratšiu dobu pred použitím. Do
zásoby sa pripravujú roztoky len pri stabilných chemických látkach, tie musia byť uskladnené v uzavretých nádobách a na zvláštnom mieste. Nie
dlhšie ako 24 hodín. Riedenie sa vykonáva vždy postupom VODA + DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK nie naopak. Pri riedení používame
ochranné prostriedky ako sú rukavice, ochranný plášť, rúško a v miestnosti, kde je zabezpečené vetranie. Pri práci sú používané rôzne
dezinfekčné prostriedky, ktoré sa pravidelne obmieňajú. O obmieňaní dezinfekčných prostriedkov je vedená evidencia.

Predmet čistenia
umývania
a dezinfekcie

Podlahy, dotykové
plochy

Spôsob čistenia
umývania
a dezinfekcie
Mechanická očista
Umývanie
Dezinfekcia
Prípadne podľa
použitého prostriedku
opláchnuť vodou

Prostriedok určený
na čistenie umývanie
a dezinfekciu
(podľa aktuálnych
skladových zásob)
5P Plus
Banox
Savo
Kvart plus

Koncentrácia
dezinfekčného roztoku
v%

Príprava
dezinfekčného roztoku
na 10 l vody v ml

1,0 – 2,0 %
1,0 – 2,0 %
10 %
koncentrát

100-200 ml
100-200 ml
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Expozičný čas
v minútach

do zaschnutia
do zaschnutia
30 min. potom
do zaschnutia
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Príloha č. 3
Vykonávanie dezinfekcie plôch a priestorov

Dátum a
čas

Meno PSS, u ktorého
bola návšteva

Dezinfikované priestory, predmety

Použitý
dezinfekčný
prostriedok

Dezinfekciu
vykonal
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Príloha č. 4
OBOZNÁMENIE ZAMESTNANCOV s interným dokumentom
PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV

P.č.

Meno a priezvisko, titul

Dátum

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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ROZDEĽOVNÍK
VÝTLAČOK MIESTO
Výtlačok č. 1
Výtlačok č. 2
Výtlačok č. 3
Výtlačok č. 4
Výtlačok č. 5
Výtlačok č. 6
Výtlačok č. 7
Výtlačok č. 8

Dátum prevzatia

Podpis
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