Všeobecné podmienky realizácie návštevy v ZPSaDSS mesta Lipt. Mikuláš


návšteva bude realizovaná v termíne a čase vopred dohodnutom so sociálnou pracovníčkou , ktorá
realizáciu návštevy zapíše do Harmonogramu návštev;



návšteva vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch zariadenia je umožnená návštevníkom, ktorí
sa preukážu jedným z týchto dokladov:
-

negatívnym RT-PCR testom, nie starším ako 72 hodín,

-

Ag testom na prítomnosť ochorenia Covid-19 nie starším ako 24 hod.,

-

očkovanie druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 s odstupom 14 dní

po

ukončení očkovania,


prekonanie ochorenia Covid-19 v čase 180 dní od prekonania.

návštevy sú umožnené osobám, ktoré nejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, t. j.
zvýšená telesná teplota nad 37,2o C, kašeľ, kýchanie, celková slabosť a pod.;



na návštevu môžu prísť do zariadenia max. 2 dospelé osoby pre 1 klienta;



v pracovné dni a víkendy je možné prísť na návštevu v čase od 09.30 - 11.30
a od 14.00 – 15.30. Obmedzený čas je z dôvodu prípravy a výdaja stravy.



dĺžka návštevy je stanovená maximálne 40 minút (nasleduje povinná dezinfekcia priestorov);



pri realizácii návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia je nevyhnutné dodržiavanie všetkých
hygienicko-preventívnych opatrení – správne prekrytie horných dýchacích ciest (podľa aktuálnej
vyhlášky rúškom, alebo respirátorom FFP2), dezinfekcia rúk, resp. používanie jednorázových
rukavíc, návleky na obuv, dodržiavanie odstupov a pod.;



po zrealizovaní návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia je priestor, v ktorom sa táto
návšteva zrealizovala náležite ošetrený v zmysle platných hygienicko-preventívnych opatrení –
vyvetranie priestoru na min. 15 min., dezinfekcia dotykových plôch, vyžiarenie germicídnym
žiaričom;



podľa miestnych poveternostných podmienok je preferované realizovanie návštevy v externých
priestoroch zariadenia (park pri budove zariadenia);



realizácia návštevy vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch zariadenia nie je umožnená
osobám, ktoré javia príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie, zvýšená telesná
teplota), osobám, ktoré podliehajú karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením Covid-19,
alebo ktoré boli v styku s osobou chorou na Covid-19;



v prípade udelenia výnimky na realizáciu návštevy prijímateľa sociálnej služby je nutné
kontaktovať riaditeľku zariadenia e-mailom: zuzana.slaukova@mikulas.sk.

