LÚČ – DSS Šemša, č. 139, 044 21 Šemša

pokyny
pre umožnenie návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia LÚČ –
DSS Šemša za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19, na základe záverov
zo zasadnutia krízového štábu KSK
Návštevy

sú

povolené

len

pri

dôslednom

dodržiavaní

hygienicko-

epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID19.
1. Zariadenie pred vstupom do zariadenia oboznámi návštevníkov o aktuálnych
hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu
zariadenia počas návštevy.
2. Návšteva na vrátnici je povinná podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je
aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka.
3. Počet osôb návštevníka pre jedného PSS v exteriéry ak je priaznivé počasie max. 2
osoby, v interiéry max. 1 osoba a čas trvania návštevy 30 min.
Aby nedošlo k narušeniu súkromia spolubývajúceho sú návštevy v LÚČ – DSS povolené
vo vyhradených priestoroch interiéru a to:
I. a IV. oddelenie úseku OOS – vstupná hala Nového pavilónu, chodba pred Centrálnou
ambulanciou a Spoločenská miestnosť na IV. oddelení úseku OOS.
II. oddelenie úseku OOS – jedáleň pre PSS II. oddelenia úseku OOS,
III. oddelenie úseku OOS - vstupná hala Starého kaštieľa a Spoločenská miestnosť na III. oddelení
úseku OOS.
4. Návštevy sú povolené len od 15 rokov.
5. Pri vstupe do zariadenia je nutné na vrátnici každému návštevníkovi zmerať
bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov
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respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,0 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu
nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).
6. Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo
podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho
blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto
období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny
s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený vstup do
zariadenia (ani do vonkajších priestorov).
7.

Pre osoby vstupujúce do zariadenia

je zabezpečená pri vstupe do zariadenia

dezinfekcia rúk a jednorázové rukavice.
8. Návštevy by svojím správaním nemali rušiť pokoj a poriadok v zariadení a rešpektovať
právo na súkromie ostatných prijímateľov sociálnych služieb.
9. Pri mimoriadnych udalostiach môžu byť návštevy zakázané (zákaz návštev orgánmi
RÚVZ, vážne technické a bezpečnostné dôvody, a pod.).
10. Zákaz návštevy môže vydať riaditeľ aj z dôvodu nedôstojného správania návštevníka,
ak javí známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných omamných látok a ak je
predpoklad, že jeho správanie môže ohroziť prijímateľov sociálnej služby.
11. Návšteva a zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ňou, ako aj navštevovaný PSS má
počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
12. Vo vnútorných priestoroch je potrebné dodržiavať odstup medzi jednotlivými
návštevami min. 2 metre.
13. Vo vnútorných priestoroch na izbách je možné vykonať návštevu u prijímateľa, pokiaľ
ide o fyzickú osobu s ťažkou poruchou mobility až imobilnú osobu. Pri návštevách na
izbe sa zabezpečuje čiastočné súkromie návštevy a navštívenej osoby oddelením
paravánom a to s ohľadom na ďalšieho prijímateľa v izbe.
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keď je už hlavný vchod uzamknutý, návšteva zvoní na signalizačné zariadenie pri
hlavnom vchode a službukonajúci zdravotnícky pracovník slúžiací na chránenom bývaní mu
hlavný vchod príde otvoriť.
15. Voľný pohyb návštev po zariadení je zakázaný, návštevu odprevádza a odprevádza
na miesto návštevy zamestnanec – personál zariadenia
16. V návštevných priestoroch sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným
preventívnym opatrením.
17. Po návšteve je nutné použíť germicídný žiarič na dezinfekciu prostredia a dezinfekciu
návštevných priestorov zariadenia.
18. Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky,
podlahy) vydezinfikovať podľa sanitačného plánu a viesť o tom evidenciu.
19. Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia
príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa.
20. Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19 u ktoréhokoľvek PSS, poskytovateľ je
povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí
realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny,
alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej
skupine zvážili návštevu zariadenia.
Rizikové skupiny:
- starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
- osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie
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diagnózy,
- osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou.

Spracovala: Mgr. Monika Hužvárová
vedúca úseku oše - opa
V Šemši, 22.09.2020
Schválil: RNDr. Tibor K l e m a
riaditeľ LÚČ – DSS Šemša

