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Považské Podhradie 204, 017 04 Považská Bystrica

Vyhlásenie pre rodinných príslušníkov a známych
našich klientov
ZPS-DSS Tulipán, n. o., Vás týmto chce oboznámiť s usmerneniami pri
návštevách v našom zariadení.
Je potrebné:
 Svoju návštevu nahlásiť na informáciách na telefónnom čísle
0908 781 325, kde Vás následne zapíšu na voľný termín
 Návštevy sú v doobedňajších hodinách od 10:45 hod. do 11:15 hod.
V popoludňajších hodinách od 13:30 hod. do 17:00 hod.
 Návštevy na izbách sú povolené len u imobilných PSS jednému
rodinnému príslušníkovi alebo známemu. Dĺžka návštevy je 30 min.
 Návštevy pre mobilných PSS alebo PSS na invalidnom vozíku sú povolené
v areály zariadenia, t.j. pred vstupom do budovy, alebo počas
nepriaznivého počasia vo vestibule zariadenia. PSS môže ísť s návštevou
aj do blízkeho parku na školskom dvore, alebo na prechádzku. Dĺžka
návštevy je 60 minút.
Na izbe imobilných klientov, môže byť návšteva len u jedného PSS, nie u oboch
naraz.
Treba dodržiavať dĺžku návštevy.
Pri vstupe do zariadenia si na dezinfekčnej podložke návšteva vyčistí obuv, má
jednorazové rúško a rukavice, alebo požije dezinfekciu na ruky.
Návšteve sa odmeria telesná teplota bezkontaktným teplomerom.
Návšteva podpíše čestné prehlásenie.
Keď ide PSS na prechádzku alebo aj skupina s doprovodom, do lístku vychádzok
zapíšeme meno, priezvisko a čas odchodu PSS. PSS má pri sebe rúško.
Pri návrate z prechádzky si PSS vyčistí obuv, vydezinfikuje ruky, zmeria sa
telesná teplota bezkontaktným teplomerom a zapíše sa čas príchodu.
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Pri odchode PSS počas víkendu na návštevu k svojim príbuzným sa zapíše do
lístka vychádzok čas jeho odchodu a príchodu. Sprevádzaná osoba vyplní
a podpíše Čestné prehlásenie.
Pri príchode PSS z návštevy si klient vyčistí obuv, vydezinfikuje ruky, odmeria sa
mu telesná teplota bezkontaktným teplomerom a vyplní a podpíše Čestné
prehlásenie.
Prosíme rodinných príslušníkov, aby PSS nenosili do zariadenia veľké množstvo
potravín a iných darčekov. (môže byť káva, hygienické potreby, ktoré sa nechajú
na informáciách a po dezinfekcii ich odovzdáme PSS)
Návštevy, ktoré nie sú nahlásené na informáciách ZPS-DSS Tulipán, n. o. sa
zrušia.
Ďakujeme všetkým za porozumenie

Krízový tím ZPS-DSS Tulipán, n. o.

V Považskom Podhradí

*ZPS-DSS Tulipán, n. o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto opatrení pri
zvýšenom výskyte ochorenia COVID – 19.
*Je potrebné si overiť na informáciách každú návštevu v zariadení
 môžu sa vyskytnúť zmeny

