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Usmernenie pre návštevy a rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej
služby k prekrytiu dýchacích ciest, opusteniu zariadenia prijímateľmi
sociálnej služby účinných od 02.05.2022
V súlade s usmerneniami MPSVR SR, Odboru krízového riadenia, ako aj na základe
aktuálnej situácie v našom zariadení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19,
oznamujeme že dňom 02.05.2022 platia v našom zariadení nasledovné opatrenia:

NÁVŠTEVY:
 Každá cudzia osoba vstupujúca do zariadenia je povinná mať prekryté horné
dýchacie cesty respirátorom počas celej doby zdržiavania sa v zariadení !!! (Nariadenie
vlády SR č. 183/2021 Z.z.);
 Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa
sociálnej služby – použiť dezinfekciu a dať si zmerať telesnú teplotu;
 Návštevy sú odporúčané hlavne v exteriéri - v prípade priaznivého počasia môže
stráviť čas s klientom v oddychovej zóne pred vstupom do budovy, prípadne na lavičkách
v areály zariadenia, ako aj na terase pod strechou pri bočnom vchode do zariadenia. Je
možnosť ísť s klientom aj na prechádzku v okolí zariadenia;
 V prípade nepriaznivého počasia je možné návštevu zrealizovať v návštevných
priestoroch zariadenia – vestibul, resp. kuchynka pre klientov na prízemí zariadenia;
 Návštevy na izbách sú povolené len vo výnimočných prípadoch. Výnimka platí len
pre návštevy klientov, ktorým zdravotný stav nedovoľuje ísť s návštevou do exteriéru,
resp. ak situácia neznesie odklad, alebo ide o klientov v paliatívnej starostlivosti;
 Návštevy sú povinné:
1.1. Vopred si dohodnúť termín a čas návštevy s pracovníkom - informátorom na
vrátnici zariadenia, a to buď osobne, alebo telefonicky na čísle 0908 781 325
(volať po 11.00 hod.). V prípade, ak návšteva, ktorá má dohodnutý termín,
nemôže prísť, tak je povinná oznámiť nám túto skutočnosť na vyššie uvedené
telefónne číslo v dostatočnom časovom predstihu, s ohľadom na klienta a iných
čakajúcich návštevníkov.
1.2. Dodržiavať návštevné dni a čas návštevy podľa schváleného harmonogramu:
1.2.1. Pre návštevy na izbách platí harmonogram:
 návštevné dni:
pondelok - nedeľa
 čas návštevy:
1. návšteva v čase od 13.30 hod. do 14.30 hod.,
2. návšteva v čase od 16.15 hod. do 17.15 hod.
1.2.2. Pre návštevy v exteriéri platí harmonogram:
 návštevné dni:
pondelok - nedeľa

Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
Považské Podhradie 204, 017 04 Považská Bystrica,
IČO: 45731594, http://www.dss-tulipan.sk

Usmernenie pre návštevy a rodinných príslušníkov
prijímateľov sociálnej služby

AA001
Strana 2 z 2

 čas návštevy:

1. návšteva v čase od 13.45 hod.
2. návšteva v čase od 14.15 hod.
3. návšteva v čase od 14.45 hod.
4. návšteva v čase od 15.15 hod.
5. návšteva v čase od 15.45 hod.
6. návšteva v čase od 16.30 hod.
 dĺžka vychádzky nie je obmedzená, avšak odporúčaný príchod je
medzi 17.00 -17.15 hod. (kvôli podávaniu večere);

OPUSTENIE ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM (KLIENTOM) SOCIÁLNEJ SLUŽBY:


Klient môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade s Domových poriadkom
zariadenia;

Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienickoepidemiologické odporúčania,

Po návrate z domáceho prostredia, po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,
resp. z iných dôvodov, kedy klient bude mimo zariadenia niekoľko dní, bude po
návrate do zariadenia pretestovaný AG testom, ktorý vykoná poverený personál;

V prípade, ak po návrate do zariadenia bude klient pociťovať zhoršenie
zdravotného stavu (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava,
bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a
zažívacie problémy, pocit upchatého nosa), bude klient bezodkladne pretestovaný
AG testom;
 V prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 bude klient izolovaný po dobu 3
dní. Po ukončení izolácie bude opätovne otestovaný.
Toto usmernenie sú návštevníci a prijímatelia (klienti) povinní si naštudovať a počas
celej návštevy sa ním riadiť. Jeho platnosť je závislá od zmeny epidemiologickej situácie
v zariadení, resp. v regióne.
Pri komunikácii so svojimi blízkymi, ktorí sú ubytovaní v našom zariadení môžete, na
základe dohody so sociálnym pracovníkom, využiť aj tieto formy komunikácie:
Telefón zariadenia: 0917 879 972
Aplikáciu Whats App alebo Wiber, telefónne číslo: 0917 879 972
Aplikáciu messanger pod menom: Tulip.Tulipan

vedenie ZPS-DSS Tulipán, n.o.

