Informácie k návštevám a možnosti odchodu zo zariadenia na dovolenku
Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov v zariadeniach sa realizujú v súlade
s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym
krízovým plánom zariadenia.
V súlade s aktuálnou pandemickou situáciou v našom okrese, a na základe rozhodnutia pani
riaditeľky, Vás chceme informovať o zmenách týkajúcich sa návštev a možnosti odchodu prijímateľov
zo zariadenia na dovolenku.
1. Návštevy v zariadení sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Fantázia, pracovisko Horný
Vadičov sú povolené od 22.06.2021 za týchto podmienok.
2. Návštevy budú realizované len vo vyhradenej návštevnej miestnosti zariadenia, t.j. spoločenská
miestnosť na prízemí. V prípade priaznivého počasia v Altánku na záhrade.
3. Na izbe je povolená len návšteva prijímateľa pripútaného na lôžko – paliatívny prijímateľ.
4. Záujemcovia o návštevu sa nahlasujú telefonicky na číslo telefónu 041/4229421 do Rozvrhu
návštev minimálne jeden deň vopred.
5. Termín návštevy /v rozsahu 30 minút vo vnútorných priestoroch zariadenia/, následne je
miestnosť dezinfikovaná. Návštevu je možné dohodnúť na 10.00 hod. 10.30 hod. 13.30 hod. a 14.00 hod.,
pondelok – piatok o 16.00 hod.
6. Za prijímateľom môžu prísť na návštevu maximálne 2 dospelé osoby.
7. Každá návšteva je povinná preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19
testu (antigénový alebo PCR). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72
hodín pri PCR teste pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo prekonaní COVID-19
pred nie viac ako 180 dňami podľa platných výnimiek.
Návštevníci, ktorí sú zaočkovaní Astra Zeneca prvou dávkou, po 4 týždňoch im stačí potvrdenie
o očkovaní, a návštevníci ktorí sú zaočkovaní Pfaizer/Confirma už druhou dávkou po 14 dňoch im stačí
potvrdenie o očkovaní.
8. Každý návštevník musí mať počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom FFP2. Prijímateľ z dôvodu sťaženého dýchania môžu mať prekryté horné dýchacie cesty
rúškom.

Dovolenka pre zaočkovaných prijímateľov
1. Odchod zo zariadenia na dlhšiu dobu je potrebné 3 dni dopredu nahlásiť z dôvodu
odhlásenia stravy, nachystania liekov, vyšetrenia u lekára a podobne.
3. Každý prijímateľ pred odchodom na dovolenku dostane tlačivo „Čestné vyhlásenie“,
ktoré vyplnené a podpísané je potrebné pri návrate do zariadenia odovzdať.
4. Pred návratom z dovolenky je potrebné sa telefonicky informovať, či je v službe v deň
príchodu zdravotná sestra, ktorá vykoná antigénový test.
V prípade neprítomnosti zdravotnej sestry je potrebné si dať urobiť antigénový test
v mobilnom odbernom mieste, v opačnom prípade nebude prijímateľovi umožnený návrat
do zariadenia.
Pri návrate z dovolenky nezaočkovaných klientov naďalej platí predložiť negatívny
PCR test.

Poučenie pre návštevníkov

• Zabezpečiť si a predložiť negatívny RT PCR test nie starší ako 48 hod.
alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.
• Dostaviť sa s respirátorom FFP2.
• Dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť.
• Zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch.
• Vypísať a predložiť tlačivo „Čestné prehlásenie“.
• Pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk
a nechať si zmerať telesnú teplotu.
• Dávať si pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu so zamestnancami.
• Počkať na sprievod do návštevníckej zóny, alebo izby PSS.

