LIKAVA – centrum sociálnych služieb
034 95 Likavka 9

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
od 26.04.2021

OBJEDNÁVANIE NÁVŠTEV:
- telefonicky na tel. čísle: 044/430 58 11, mobil 0907 839 371,
- každý pracovný deň v čase od 08.00 hod do 11.00 hod a od 12.00 hod do 15.00 hod,
- objednanie min. deň vopred na deň a len na presnú návštevnú hodinu.
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
- návštevy v exteriéri: od 13.15 hod do 15.15 hod,
- návšteva na izbe:
vo vopred dohodnutom čase.
NÁVŠTEVNÉ DNI:
- pondelok, utorok, štvrtok, piatok,
- streda, sobota, nedeľa (interiér – izba):
a) pre PSS pripútaných na lôžko, ktorých nie je možné vysadiť na invalidný vozík,
b) pre PSS ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť,
c) pri návšteve kňaza za účelom podania sviatosti pomazania ťažko chorým a
umierajúcim.
POVOLENÉ LEN OBJEDNANÉ NÁVŠTEVY:
- v exteriéri areálu zariadenia, max. počet návštevníkov – 2 osoby u 1 klienta,
- na izbe len u klienta pripútaného na lôžko /nie je možné vysadenie do vozíka/:
a) ak obýva izbu klient sám /izba do 15 m²/ – max. 1 osoba,
/izba nad 15m²/ – max. 2 osoby,
b) ak obývajú izbu dvaja klienti - návšteva len u jedného klienta – max. 1 osoba.
NÁVŠTEVY U KLIENTA NA IZBE:
- ak sa návšteva PSS realizuje na viaclôžkovej izbe, je potrebné, aby s takouto
návštevou súhlasili všetci obyvatelia izby.
NÁVŠTEVY V EXTERIÉRI ZARIADENIA:
- návštevy sa vykonávajú v areály zariadenia,
- za priebeh návštevy v exteriéri zodpovedá určený sociálny pracovník, ktorý bude
počas stanovených časov prítomný v miestnosti evidencie návštev,
DĹŽKA NÁVŠTEVY:
- v exteriéri – max. 20 - 30 min.
- v interiéri - na izbe klienta v jednolôžkovej izbe – max. 20 - 30 min.
- v interiéri - na izbe klienta v dvojlôžkovej izbe – max. 15 min.

LIKAVA – centrum sociálnych služieb
034 95 Likavka 9

POUČENIE PRE NÁVŠTEVY PSS V ZARIADENÍ LIKAVA - CSS:
príloha č. 2 Návštevného poriadku
Z DÔVODU OCHRANY ZDRAVIA KLIENTOV A ZAMESTNANCOV ZARIADENIA NEBUDE
NÁVŠTEVA POVOLENÁ OSOBÁM:
- so zvýšenou teplotou nad 37,2 °C,
- chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 (príznaky respiračného ochorenia
kašeľ, sekrécia z nosa),
- ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo osobou
podozrivou z ochorenia na COVID-19, alebo boli s takými osobami v kontakte,
- ktoré pricestovali zo zahraničia (s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19),
alebo sú, v kontakte s takýmito osobami.
Prosíme návštevníkov zariadenia, aby sledovali web. stránku zariadenia, kde budú
zverejňované všetky zmeny podmienok návštev.
RIZIKOVÝM OSOBÁM DOPORUČUJEME ZVÁŽIŤ NÁVŠTEVU ZARIADENIA.
NEDOPORUČUJEME FYZICKÝ KONTAKT S KLIENTOM – OBJATIA A BOZKY SÚ
ZAKÁZANÉ!
V PRÍPADE NEREŠPEKTOVANIA STANOVENÝCH PRAVIDIEL PRE NÁVŠTEVY, MÔŽE
PRACOVNÍK ZODPOVEDAJÚCI ZA PRIEBEH NÁVŠTEVY PSS TÚTO NÁVŠTEVU UKONČIŤ!

Krízový štáb LIKAVA – CSS, dňa 26.04.2021

Príloha:
Príloha č. 2 – Poučenie pre návštevy PSS

LIKAVA – centrum sociálnych služieb
034 95 Likavka 9

PRÍLOHY
Príloha č. 2 – Poučenie pre návštevy PSS

Poučenie pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb
v zariadení LIKAVA – centrum sociálnych služieb
1.

Každá návšteva prijímateľa sociálnej služby podlieha schváleniu riaditeľky zariadenia
a musí byť vopred (telefonicky alebo e-mailom) dohodnutá s určením presného času
návštevy (deň a hodina).

2.

Návštevník je povinný rešpektovať protiepidemiologické a hygienické opatrenia prijaté
v zariadení, najmä je povinný:
 pri príchode do zariadenia sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 Ag nie starším ako 24 hod, alebo PCR–testom nie starším ako 72 hod),
alebo potvrdením/predložením potvrdenia o kompletnom zaočkovaní proti
ochoreniu COVID-19,
 rešpektovať, že pohyb v exteriéri a interiéri zariadenia je povolený len s nasadením
respirátora a to počas celej doby návštevy. Zároveň je návštevník povinný
rešpektovať aj ďalšie zariadením určené použitie OOP napr. použitie overalu, štítu,
jednorazových rukavíc (v prípade návštev v interiéri),
 pri príchode na návštevu sa podrobiť preventívnemu premeraniu telesnej teploty,
pričom pri nameranej telesnej teplote presahujúcej 37,2 °C nebude umožnené
návštevu vykonať,
 dôkladne si vydezinfikovať ruky a všetky predmety, ktoré priniesol svojmu
navštívenému a to pred vstupom do priestorov vyhradených na návštevu,
 dodržiavať vzdialenosť 2m medzi návštevníkom a navštíveným, ako aj personálom
zariadenia a inými prijímateľmi (prípadne inými návštevami),
 rešpektovať, že priamy fyzický kontakt (objímanie, bozky) nie je pri návšteve
povolený a každý návštevník je povinný sa vyhýbať aj priamemu fyzickému kontaktu
s personálom zariadenia,
 rešpektovať prítomnosť a pokyny personálu zariadenia počas celej doby návštevy
(personál zariadenia rešpektuje dôvernosť komunikácie medzi navštíveným
a návštevníkom),
 návštevy sa realizujú len v čase a v priestoroch vyhradených pre vykonávanie
návštev, prípadne len v priestoroch určených riaditeľkou zariadenia. Na tento účel
zamestnanec, ktorý organizuje návštevu poučí návštevníka a prijímateľa o miestach
vyhradených na vykonanie návštevy,
 akceptovať uplynutie času vyhradeného na vykonanie návštevy, príp. informovať
zamestnanca, ktorý organizuje návštevu o skoršom ukončení návštevy.

Každý návštevník potvrdí svojim podpisom v čestnom vyhlásení v súvislosti so zvýšeným rizikom
šírenia nákazy vírusom COVID-19 pri navštívení zariadenia LIKAVA - CSS, že bol poučený
o opatreniach prijatých zariadením pre vykonávanie návštev.
V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené protiepidemiologické opatrenia
v zariadení, zariadenie si vyhradzuje právo návštevu ukončiť.

