Domov dôchodcov Pažítková 2
Opatrenie č. 10

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid – 19 a s tým
spojený príchod druhej vlny pandémie tohto ochorenia, nedôjde
k predpokladanému uvoľňovaniu opatrení v Domove dôchodcov Pažítková
2 k 01.09.2020. Termín predpokladaného uvoľňovania z 01.09.2020 sa
posúva k 01.12.2020.
❖ Návšteva klienta v DD s účinnosťou od 01.09.2020 (predpokladané
uvoľňovanie opatrení)
-

-

-

Návštevy klientov sú povolené vo vstupnej hale/vestibul pri dodržaní hygienicko –
epidemiologických požiadaviek.
Návštevu klienta je potrebné nahlásiť deň vopred na telefónnom čísle 02/433 390
45 . V prípade zmeny Vás poprosíme zmenu nahlásiť. Nahlásiť je potrebný deň, čas,
počet návštevníkov.
Dĺžka návštevy maximálne 30 minút.
Návšteva príde najskôr do vstupnej chodby zariadenia, kde sa podrobí
zamestnancovi recepcie bezdotykovému meraniu telesnej teploty, dezinfekcii rúk
a podpíše čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze.
Dezinfekčný filter prinesených vecí klientovi je naďalej v platnosti.
Počas návštevy aj klient aj návšteva majú po celú dobu nasadené ochranné rúško.

Uvoľňovanie opatrení je závislé od vývoja epidemiologickej situácie, od
jednotlivých rozhodnutí krízového štábu a hlavného hygienika SR.
Ostatné opatrenia zo dňa 04.06.2020 zostávajú bez zmeny.

❖ Návšteva klienta v DD s účinnosťou od 08.06.2020
-

-

-

-

Návštevy klientov sú povolené len vo vonkajšom priestore (Átrium) v časovom
rozsahu od 13 do 17 hodiny. Časový rozsah osobnej návštevy je ohraničený
z dôvodu prípravy klientov na návštevu a dodržiavania harmonogramu práce
zamestnancov. Návšteva bez osobného kontaktu má naďalej k dispozícii
plexisklovú stenu v čase od 10 do 18 hodiny, cez ktorú je možné klienta vidieť
a komunikovať s ním.
Návštevu klienta je potrebné nahlásiť deň vopred na telefónnom čísle 02/433 390
45 . V prípade zmeny Vás poprosíme zmenu nahlásiť. Nahlásiť je potrebný deň, čas,
počet návštevníkov.
Dĺžka návštevy maximálne 30 minút.
Návšteva príde najskôr do vstupnej chodby zariadenia, kde sa podrobí
zamestnancovi recepcie bezdotykovému meraniu telesnej teploty, dezinfekcii rúk
a podpíše čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze.
Dezinfekčný filter prinesených vecí klientovi je naďalej v platnosti:
1.
2.
3.

Osobné veci klientov, ktoré prinesiete preberá recepcia v čase od 13:00 hod do 17:00 hod.
Vstup do medzipriestoru zariadenia je povolený len v ochrannej rúške a ochranných
rukaviciach.
Osobné veci budú v pôvodnom nepremokavom obale, nerozbalené. Ostatné veci, ktoré
nebudú môcť podliehať dezinfekčnému filtru nebudú klientovi odovzdané a prebraté.
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4.
5.

6.

-

Osobné veci prejdú dezinfekčným postrekom zamestnancom recepcie, ako opatrenie proti
šíreniu nákazy.
Osobné veci klientov vyložíte a poukladáte na stôl, upovedomíte zamestnanca na recepcii
zazvonením na zvonček a opustíte tento priestor bez toho, aby prišlo medzi Vami k osobnému
kontaktu. Následne budú zamestnancom osobné veci, ktoré prejdú dezinfekčným filtrom,
odovzdané klientovi.
Za poškodenie osobnej bielizne dezinfekčným filtrom nezodpovedáme.

Počas návštevy aj klient aj návšteva majú po celú dobu nasadené ochranné rúško,
dodržiavajú odstup, bez osobného kontaktu.
V obzvlášť odôvodnených prípadoch bude návšteva povolená na izbe klienta len
na úseku I./ lôžková časť (maximálne 1 rodinný príslušník, po dobu 30 minút) po
konzultácii s vedúcou odborných zdravotných činností a riaditeľkou zariadenia pri
dodržaní hygienicko – epidemiologických požiadaviek.

Žiadame Vás zohľadniť osobnú návštevu, pri nepriaznivom počasí z dôvodu ochrany zdravia
klienta/ov.

❖ Krátkodobé opustenie priestorov DD počas dňa (lekárske vyšetrenia,
úradné záležitosti) s účinnosťou od 08.06.2020
-

-

Klienti sa v rámci samostatného krátkodobého opustenia zariadenia vyhýbajú
miestam s vyššou koncentráciou osôb, okrem lekárskych/ambulantných priestorov.
Počas pohybu vonku sa klienti zdržiavajú na miestach, kde je obmedzený pohyb
ľudí, poprípade dodržiavajú vzdialenosť od ostatných ľudí 2 metre.
Klient po celý čas voľného pohybu mimo zariadenia používa ochranné rúško,
dezinfekciu rúk poprípade ochranné rukavice.
Pri návrate klienta do zariadenia zamestnanec recepcie vo vstupnej chodbe odmerá
klientovi telesnú teplotu, klient si pred vstupom do zariadenia vydezinfikuje ruky,
vymení rúšku (použité rúško vhodí do boxu, ktorý je umiestnený pri vchodových
dverách).
Dezinfekčný filter prinesených vecí je naďalej v platnosti.

❖ Dlhodobé opustenie priestorov DD (na víkend, do domácnosti, na sviatky,
k rodine, cestovanie) s účinnosťou od 15.06.2020
-

Klienti môžu opustiť zariadenie, ale pri návrate do zariadenia budú umiestnení do
obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných
prijímateľov sociálnej služby najmenej po dobu 14 dní.

❖ Prijímanie žiadateľov sociálnej služby s účinnosťou od 15.06.2020
-

Žiadateľ je povinný si zabezpečiť Test COVID-19 nie starší ako 2 dni pred príjmom
do zariadenia.

V Bratislave dňa 24.08.2020

PhDr. Mgr. Renáta Knezović PhD.
riaditeľka

