ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB JASOŇ
Slov. nár. povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves
__________________________________________________________________________________________

Oznam pre príbuzných našich prijímateľov sociálnych služieb s postupným
uvoľňovaním prijatých opatrení
Vážení príbuzní, vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu ochorenia COVID -19
začíname s postupným uvoľňovaním prijatých opatrení.
Od 15.06.2020 je možné realizovať návštevu vo vonkajších priestoroch zariadenia alebo vo
vyhradenej miestnosti zariadenia (spoločenská miestnosť).
Každú návštevu je nutné vopred telefonicky dohodnúť vopred kvôli organizácií
návštev.
Pri vstupe do zariadenia je potrebné:
 mať počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,








šatka)
podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o
zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze
každému návštevníkovi zmerať bezkontaktným teplomerom telesnú teplotu
vykonať dezinfekciu rúk a prípadne použiť jednorázové rukavice
k jednému klientovi môžu prísť naraz dve osoby (osobám mladším ako 15 rokov je
vstup do ZSS zakázaný)
návštevu je možné realizovať vo vyhradenom čase 9:30- 11:00 a 13:30 – 16:30
maximálna dĺžka návštevy je 60 minút
výnimku tvoria klienti pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. V
tomto prípade je možné realizovať návštevu aj na izbe klienta pri dodržaní prísnych
hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice).

Krátkobobé opustenie priestorov zariadenia
 klientom je dovolené krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa, z tohto

dôvodu je dovolené vybavovanie úradných záležitostí, ísť na lekárske vyšetrenie, na
nákup, prechádzku a podobne
Opustenie priestorov zariadenia klientom do domácnosti
 klienti môžu odísť do domácnosti na návštevu, víkend alebo viac dní
 po návrate do zariadenia sú klienti povinní vypísať čestné vyhlásenie o zdravotnom

stave a cestovateľskej anamnéze a bude im meraná teplota
 ak teplota klienta nebude zvýšená, klientovi bude umožnený vstup a počas 11 dní mu

bude pravidelne sledovaný zdravotný stav
 pri zvýšenej teplote bude klient izolovaný od ostatných klientov a do vymiznutia

príznakov a vykonaní rýchlotestu na COVID-19 s negatívnym výsledkom mu nebude
umožnená návšteva
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Podmienky pre návštevníkov
 vstup do priestorov je dovolený len s ochranným rúškom
 v zariadení je povinnosť dodržiavať 2 m odstup od jednotlivých osôb a medzi

jednotlivými skupinkami návštev
 pri vstupe do budovy má každý povinnosť vypísať čestné vyhlásenie o zdravotnom

stave a cestovateľskej anamnéze, ak sa necítite zdraví, návštevu odložte na iný termín
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