DODATOK č. 1 K DOMÁCEMU PORIADKU ZPS

Plán a režim návštev v ZPS Trenčín, Lavičková 10 v súvislosti s ochorením COVID – 19
platný od 22.9.2020 do 5.10.2020
(Podmienky sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a zdravotného stavu klientov)

Priestory vyhradené
pre návštevy

1. PRAVIDLÁ REŽIMU NÁVŠTEV – AKTUALIZÁCIA
LEŽIACE ODDELENIE
BYTOVÍ KLIENTI
(1.posch.)
(2., 3., 4. a 5.posch.)
• externý priestor pri ZPS (areál – • externý priestor pri ZPS (areál –
lavičky pred budovou)
lavičky pred budovou)
• v zmysle Rozhodnutia RÚVZ
Trenčín č. RUVZ/2020/04555-002
zo dňa 18.9.2020 platí zákaz
návštev v interiérových
priestoroch ZPS s výnimkou
návštevy kňaza za účelom
podania sviatosti pomazania
chorým, návštevy klienta
v terminálnom štádiu.

Dĺžka trvania návštevy

Počet návštevníkov u
jedného klienta
Kto nemôže navštíviť
klienta

Kontaktná osoba pre
objednanie návštevy

• 15 minút
počas návštevy je nutné
dodržiavať zásady R – O – R (ruky
– odstup – rúško)
• max. 2 osoby staršie ako 15
rokov
• osoba chorá alebo podozrivá na
ochorenie COVID – 19 a osoba
s cestovateľskou anamnézou
v posledných 14 dňoch pred
návštevou,
• osoba podliehajúca
karanténnym opatreniam v
súvislosti s ochorením COVID-19 a
v prípade príznakov akútneho
respiračného ochorenia alebo
zvýšenej teploty
• deti mladšie ako 15 rokov
• hlavná sestra ZPS alebo sociálny
pracovník ZPS informuje
príbuzných klienta, že tento sa
nachádza v terminálnom štádiu
a majú možnosť sa s ním rozlúčiť
• hlavná sestra ZPS
tel. číslo: 0914 383 780
 Sestry 1. posch.
tel. číslo: 0904 632 447
• čas a termín návštevy je
potrebné dohodnúť v prac. dňoch

• izba, ale len v prípade výnimky
uvedenej nižšie a po konzultácii
s hlavnou sestrou: v zmysle
Rozhodnutia RÚVZ Trenčín č.
RUVZ/2020/04555-002 zo dňa
18.9.2020 platí zákaz návštev
v interiérových priestoroch ZPS
s výnimkou návštevy kňaza za účelom
podania sviatosti pomazania chorým,
návštevy klienta v terminálnom štádiu.
• 15 minút
počas návštevy je nutné dodržiavať
zásady R – O – R (ruky – odstup –
rúško)
• max. 2 osoby staršie ako 15 rokov
• osoba chorá alebo podozrivá na
ochorenie COVID – 19 a osoba
s cestovateľskou anamnézou
v posledných 14 dňoch pred
návštevou,
• osoba podliehajúca karanténnym
opatreniam v súvislosti s ochorením
COVID-19 a v prípade príznakov
akútneho respiračného ochorenia
alebo zvýšenej teploty
• deti mladšie ako 15 rokov



sociálne pracovníčky ZPS
tel. číslo: 0903 975 166
0902 911 210
• čas a termín návštevy je potrebné
dohodnúť v prac. dňoch telefonicky
min. deň vopred v čase od 07.00 hod.
do 15,00 hod.
• čas a termín návštevy je možné
dohodnúť aj s klientom

telefonicky min. deň vopred v
čase od 07.00 hod. do 15,00 hod.
Návštevné hodiny
• v odporúčanom čase od 8,00 –
• v odporúčanom čase od 8,00 – 20,00
20,00 hod podľa dohody
hod. v súlade s domácim poriadkom
s hlavnou sestrou a v súlade
s domácim poriadkom
1. Pravidlá pre priebeh návštevy - všeobecné pravidlá:
Vstupná kontrola

• návšteva je povinná mať po celý čas pobytu v areáli ZPS ochranné
rúško
• ZPS zabezpečí dezinfekciu na ruky ako aj dezinfekciu návštevných a
priľahlých priestorov
• návšteve bude pri vstupe do ZPS zmeraná telesná teplota
• návšteva vypíše tlačivo „ Čestné vyhlásenie“ pri vstupe do ZPS
• návšteva sa zapíše do „Knihy návštev“ v ZPS
Podmienky pre návštevníkov
• návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených priestoroch
• návšteva je povinná riadiť sa pokynmi službukonajúceho personálu
a/alebo pracovníka vrátnice
• návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj
navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne prekryté
horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka). Toto sa nevzťahuje na
klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné
alebo žiadúce.
• odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 5 metrov
• dotyky počas návštevy nie sú odporúčané a je odporúčaný tiež
sociálny dištanc, t.j. vzájomná vzdialenosť osôb (min. 2 m)
• tovar v taške pre klientov počas návštevy je možné priniesť,
návšteva ho odovzdá službukonajúcemu personálu, po vykonanej
dezinfekcii bude neskôr odovzdaný klientovi
• minimalizovať kontakt ostatných klientov s „cudzími“
návštevníkmi, t.j. počas návštevy by mal byť na izbe na ležiacom
oddelení iba navštevovaný klient. Toto platí, iba ak to zdravotný stav
ostatných klientov bývajúcich na izbe umožňuje.
• ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej
návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19,
bezodkladne o tom informuje ZPS
Po ukončení návštevy
• v návštevných priestoroch (a to aj na izbe klienta, ak sa tam
realizuje návšteva) sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je
základným preventívnym opatrením. V teplom počasí sa vetrá aj
počas návštevy.
• po každej návšteve na izbe klienta na ležiacom oddelení musí byť
priestor dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, sociálne zariadenie,
dotykové plochy...)
• zodpovednosť: službukonajúci personál
Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny
zástupca SSMTN vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých
dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v tomto Pláne a
režime návštev. Tento dodatok č. 1 k Domácemu poriadku je časovo obmedzený a nadobúda
platnosť dňa 22.9.2020.

