Preventívne opatrenie (COVID- 19)
č. : 8/2020
„umožnenie dočasného opustenia Zariadenia opatrovateľskej
služby a Zariadenia pre seniorov“

1. V dňoch od 5.6.2020 do 8.6.2020 je možné dočasné opustenie zariadenia len
v sprievode zamestnanca zariadenia, resp. rodinného príslušníka alebo priateľa
( sprevádzajúcej osoby).
2. Odporúčaná doba mimo priestorov zariadenia je 1 hodina. Odporúča sa vyhnúť
uzatvoreným priestorom s väčším počtom osôb. Každá uskutočnená vychádzka bude
zaznamenaná v dennej evidencii absolvovaných vychádzok. Evidencie vedie
službukonajúci zamestnanec na vrátnici ZOS a ZPS.
3. Ak bude vychádzka organizovaná v skupine, max. počet účastníkov v jednej skupine je
5 osôb.
4. Sprevádzajúce osoby aj klienti majú počas dočasného opustenia zariadenia prekryté
horné dýchacie cesty rúškom. Toto opatrenie sa nevťahuje na osoby, u ktorých zo
zdravotných dôvodov nie je možné prekryť tvárovú časť.
5. Po návrate do zariadenia informátor každému zamestnancovi aj klientovi zmeria
telesnú teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia
/zvýšená teplota nad 37,2 ˚C, kašeľ, sekrécia z nosa/ nebude sprevádzajúcej osobe
umožnený vstup do ZOS, resp. ZPS a klient bude izolovaný od ostatných klientov
minimálne 48 hodín.
6. Po návrate klienta a zamestnanca do priestorov zariadení je potrebné vykonať
dôkladnú dezinfekciu rúk.
7. Ak sa u klienta kedykoľvek po dobu 14 dní po dočasnom opustení zariadenia prejavia
príznaky ochorenia COVID-19, tento klient bude bezodkladne izolovaný od ostatných
klientov v zariadení. Ďalší postup bude konzultovaný s príslušným RUVZ.
8. Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 dní po dočasnom opustení
zariadenia prejavia príznaky ochorenia COVID-19, bezodkladne o tom informuje
poskytovateľa a postupuje podľa usmernenia RUVZ.

9. Odporúčame, aby osoby, ktoré
v spoločnej domácnosti s osobou
(osoby vo veku nad 60 rokov
ochorením srdca a pľúc, osoby
imunitou)

spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce
v rizikovej skupine, zvážili absolvovanie vychádzky.
a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým
s chronickým ochorením spojeným so zníženou
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