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Aktualizácia Plánu a režimu návštev v Domove sociálnych služieb v Šintave platná na
obdobie od 22.06.2020 do 31.08.2020.

Aktualizácia podmienok pre umožnenie návštev
v Domove sociálnych služieb v Šintave
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každá návšteva prijímateľa sociálnych služieb si musí vopred telefonicky alebo
mailom dohodnúť presný čas návštevy, najvhodnejšie počas víkendov,
v maximálnej dĺžke trvania 30 minút,
návšteva bude realizovaná len v priestoroch vyhradených pre návštevy ,
preferujeme realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch (ak je to možné
vzhľadom na aktuálne počasie); v prípade nepriaznivého počasia realizovať
návštevu - vo vyhradenom priestore v interiéri zariadenia,
každá návšteva sa musí podrobiť vstupnému skríningu - službukonajúci personál
vykoná „Skríning návštev“ (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe
(dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy – svoje
zistenia zapíše do tabuľky. Pri teplote nad 37,2 ºC, prejavom ako sú kašeľ,
sekrécia z nosa, nebude umožnený vstup do zariadenia,
každá návšteva aj klient používa počas celej doby návštevy OOP (prekrytie
horných dýchacích ciest – rúško a návlekov na obuv v prípade realizácie návštevy
v interiéry zariadenia),
z prevádzkových dôvodov neumožňujeme použitie sociálneho zariadenia,
frekvencia návštev je obmedzená vzhľadom na prevádzkové možnosti zariadenia
(v rovnakom čase môže byť návšteva len jedného klienta) ,
na návštevu ku klientovi môžu prísť max 2 osoby , odporúča sa neumožniť
osobám mladším ako 15 rokov navštevovať klienta,
pri všetkých návštevách odporúčame minimalizovať osobný kontakt, z dôvodu
minimalizovania prenosu možného ochorenia,
ak návšteva bola realizovaná v interiéry zariadenia, musí byť priestor pre návštevy
vyvetraný a po každej návšteve vydezinfikovaný (stoličky, kľučky, dotykové
plochy) p.p. odporúča sa opa/oše personálu používanie germicídného žiariča.

Plán a režim návštev môže byť p.p. aktualizovaný a prehodnocovaný v závislosti od
aktuálnej epidemiologickej situácie.
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