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BANSKOBYSTRICKÝ
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ÚVOD
Návštevy v Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA sa realizujú na základe
usmernení MPSVaR SR a odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Umožnenie návštev v zariadení bude prebiehať od 24. júna 2021 vo vyhradenom
priestore a to v spoločenskej miestnosti v budove A a v exteriéri zariadenia v altánku. Pre
prijímateľov pripútaných na lôžko umožňujeme návštevy v izbe prijímateľa, pri dôslednom
dodržiavaní hygienicko-epidemiologického režimu.
Návštevy príbuzných tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú v paliatívnej
starostlivosti prebiehajú v zmysle vyhlášky č. 43/2020 V.v. SR v interiéry zariadenia.
1. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PRED NÁVŠTEVOU
Sociálny pracovník je povinný oboznámiť:
o prijímateľov sociálnej služby a návštevníkov o aktuálnych hygienickoepidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia
počas návštevy,
o návštevníkov o povinnosti podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj
čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze
(Príloha č.2).

2. NÁVŠTEVA V ZARIADENÍ
Návštevu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť so sociálnou
pracovníčkou Mgr. K. Elekovou, na telefónnom čísle 0948 200 683 v čase od 08.00 hod.
do 10.00 hod., ktorá ich koordinuje a zaznamenáva (Príloha č. 1).
Termíny návštev sa vymedzujú každý deň od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00
hod. do 17:00 hod.
Za účelom umožnenia návštev pre čo najvyšší počet prijímateľov je doba návštevy
obmedzená na maximálne jednu hodinu. Jedného prijímateľa môžu prísť naraz navštíviť
max. 2 osoby.
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 COVID19, 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 do
zariadenia, ani do vonkajších priestorov.
Opatrovateľ pripraví prijímateľa sociálnej služby a sociálny pracovník/inštruktor
sociálnej rehabilitácie prevezme sprevádzanie príbuzného. V prípade orientovaného
prijímateľa preberá dohľad nad prijímateľom návštevník, v prípade prijímateľa, ktorý je
kognitívne obmedzený zostáva sociálny pracovník/inštruktor sociálnej rehabilitácie počas
návštevy na dosah.
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Každý návštevník je povinný:
-

-

Predložiť:
o negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID – 19 nie starší ako 72
hod., alebo
o negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hod., alebo
o potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie staršie ako 180 dní,
alebo
o potvrdenie o kompletnom zaočkovaní a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14
dní
mať prekrytú tvár respirátorom počas celej doby návštevy
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.2)
použiť dezinfekciu na ruky, ktorá je prístupná pri vchode do zariadenia
dodržiavať bezpečnú vzdialenosť
zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch.

V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia
poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.
3. 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.
Po každej návšteve sa vedie dokumentácia o vykonávaní dezinfekcie plôch a priestorov.
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: Záznam o návšteve
Príloha č.2: Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb
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Príloha č. 1
Záznam o návšteve
Meno PSS u ktorého je nahlásená návšteva: .................................................................................
Návštevný priestor : .........................................................................................................................
Meno a priezvisko návštevníka: ......................................................................................................
Kontakt na návštevníka (mail/tel. číslo): ..........................................................................................
Dátum a čas plánovanej návštevy: .................................................................................................
Dátum a čas uskutočnenej návštevy : .............................................................................................
Návštevník predložil doklad o negatívnom teste
PCR zo dňa: ..................................................................
Antigénový test zo dňa: .................................................
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal kontrolu dokladu :................................................
Návštevník požiadal o vykonanie antigénového testu:

Áno

Nie

Výsledok vykonaného testu:
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal testovanie:...........................................................
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Príloha č. 2
Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb
Názov zariadenia: Zariadenie sociálnych služieb HRAMÓNIA
Adresa zariadenia: Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec
Dátum:
*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
návštevníka

Meno a priezvisko navštíveného
klienta

Telefón na
návštevníka

Čas príchodu
do zariadenia

Čas odchodu
zo zariadenia

Podpis
návštevníka *

