Plán návštev
(platný od 12.5. 2021)
Zariadenie pre seniorov pri VšNsP, n.o. Veľký Krtíš uvádza nasledovné podmienky a zásady pre umožnenie
návštev.
Podmienky a zásady pre umožnenie návštev:
• požadujeme, aby návšteva bola vopred dohodnutá telefonicky so sociálnymi pracovníkmi, pričom bude
dohodnutý dátum, hodina a dĺžka trvania návštevy,
• návšteva môže byť uskutočnená počas pracovných dní v pondelok, streda v čase od 9:00 hod. do
10:00 hod a 13:30 do 16:00 hod. , piatok a nedeľa v čase od 13:30 do 16:00 hod., v prípade priaznivého
počasia je vhodné preferovať návštevy vo vonkajších priestoroch alebo vo vnútorných priestoroch VšNsP,
n.o. Veľký Krtíš, v prípade nepriaznivého počasia sa môže návšteva zdržiavať vo vnútorných priestoroch
spoločenskej miestnosti zariadenia.
• návšteva môže byť uskutočnená za účasti max. 2 osôb na jedného klienta (deti nie)
• návšteva môže byť uskutočnená v exteriéri (vo vonkajších priestoroch) maximálne po dobu 30 minút a aj v
interiéri (vo vyhradených vnútorných priestoroch) maximálne po dobu 30 minút.
• Návštevy klientov, ktorí sú ležiaci, sú uskutočnené v interiéri zariadenia.
Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:
• príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy predložiť :

- negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 72 hod.,
- netestuje sa osoba, ktorá:
1. prekonala ochorenie Covid-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
2. alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní (s dokladom)
• prichádzajúci do kontaktu s klientom má počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom
FFP2,
• pri vstupe do zariadenia bude osobám prichádzajúcim na návštevu meraná telesná teplota, v prípade zvýšenej
teploty nebude osoba vpustená do zariadenia,
• osoba pri vstupe do zariadenia použije dezinfekciu na ruky,
Po odchode návštevy opatrovateľ/ka zariadenia vykoná dezinfekciu v spoločenskej miestnosti príp. obytnej
miestnosti vydezinfikuje najmä kľučky, povrch stola, stolíka a prostredníctvom germicídnych žiaričov dá na 15
minút vyžiariť návštevnú miestnosť.
Po ukončení návštevy bude klientovi zabezpečená dezinfekcia rúk.

Upozornenie: Vopred neohlásené návštevy nebudú povolené.
Bližšie informácie o termíne návštev je možné si zabezpečiť telefonicky/mailom u sociálnych pracovníkov počas
pracovných dní od 08:00 hod. do 15:00 hod.

T.č. 047/2816176
Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny
zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne
alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené
v Pláne a režime návštev.

