Preventívne opatrenie (COVID- 19)
č. : 6/2020
„umožnenie návštev v Zariadení opatrovateľskej služby“

1. Dňom 5.6.2020 môže byť uskutočnená návšteva klientov ZOS, ktorí sú ubytovaní na
2. 3. 4. 6. a 7.poschodí (celoročný pobyt) Táto návšteva môže byť realizovaná len
v záhrade ZOS alebo v spoločenskej miestnosti ZOS. Návštevy pre klientov, ktorí sú
ubytovaní na prízemí a na 1. poschodí sú povolené na izbe. Pre klientov celoročného
pobytu je možné realizovať v priestoroch záhrady max. 5 návštev v jednom časovom
limite, v spoločenskej miestnosti môžu byť naraz 2 návštevy, pre klientov na prízemí
a 1 . poschodí, max. 3 návštevy na poschodí, na 1 izbe max. 1 návšteva.
2. Aby sme predišli zbytočnému zhromažďovaniu osôb pred budovou, odporúčame
rodinným príslušníkom a priateľom našich klientov si návštevu dopredu dohodnúť na
určitú hodinu, a to na vrátnici ZOS. Tel. číslo 032/6402463, alebo mailom na
vratnicazos@ssmtn.sk
3. Každá uskutočnená návšteva bude zaznamenaná v dennej evidencii návštev.
Evidencie vedie službukonajúci zamestnanec na vrátnici ZOS.
4. Návštevník je povinný podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné
prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
5. Návšteva je obmedzená na max. 2 osoby pre jedného klienta. Zakázané sú návštevy
pre osoby mladšie ako 15 rokov.
6. Čas jednej návštevy je max. 45 minút. Potom musí službukonajúci personál
vydezinfikovať všetky dotykové plochy v priestore, kde prebiehala návšteva.
7. Návštevník, zamestnanec prichádzajúci s návštevou do kontaktu , ako aj
navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie
cesty. Toto opatrenie sa nevťahuje na osoby, u ktorých zo zdravotných dôvodov nie
je možné prekryť tvárovú časť.
8. Pri vstupe do ZOS – aj vonkajších priestorov – informátorka každému návštevníkovi
zmeria teplotu bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo
príznakov respiračného ochorenia /zvýšená teplota nad 37,2 ˚C, kašeľ, sekrécia

z nosa/ nebude návštevníkovi umožnený vstup do ZOS – ani do vonkajších
priestorov.
9. 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 vycestovala
do krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19, nebude mu umožnený
vstup do ZOS – ani do vonkajších priestorov.
10. Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia
príznaky nákazy ochorením COVID-19, návštevník o tom bezodkladne informuje
riaditeľku SSMTN a hlavnú sestru ZOS.
11. Ak sa v ZOS objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek klienta, ZOS je povinné
kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali
návštevu v období 14 dní pred potvrdením nákazy.
12. Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce
v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu ZOS. (osoby vo
veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca
a pľúc, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)

V Trenčíne, 04.06.2020

Ing. Edita Prekopová
riaditeľka
Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

