Domov dôchodcov Pažítková 2
Návštevy klientov v DD Pažítková 2, s účinnosťou od 13.06.2022
POZOR ZMENA: od 13.06.2022.
1. V rámci vyhlášky č. 35/2022 ÚVZ SR platnej od 13.06.2022 sú návštevy povolené
v interiéri s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) s použitím respirátora.
2. Použitie respirátora sa nariaďuje všetkým návštevníkom zariadenia.
3. Návšteva vyplní na recepcii zariadenia čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze.
4. Preferencia návštev za pekného počasia v exteriéri mimo zariadenia a v átriu zariadenia.
5. Počas návštevy má návšteva po celú dobu nasadený respirátor FFP 2 alebo výrobok KN95
alebo N95.
6. Návštevu prosím nahláste deň vopred na telefónnom čísle 02 433 390 45. Zamestnancovi
recepcie nahlasuje telefonicky rodinný príslušník deň a čas návštevy. Zamestnanec recepcie
návštevu klienta zaznamená do Knihy návštev.
7. Návštevné hodiny sa stanovujú nasledovne:
PO – PIA od 13:30 hod. do 17:00 hod.
SO – NE od 10:00 hod. do 12:00 hod.
od 13:30 hod. do 17:00 hod.
8. Osoby vstupujúce do zariadenia za účelom návštevy blízkej osoby sú povinné sa riadiť
umierneniami poskytovateľa a dodržiavať proti epidemické opatrenia.
9. Dezinfekčný filter prinesených vecí klientovi je naďalej v platnosti.
10. Prijímateľ sociálnej služby môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade s Domácim
poriadkom zariadenia.
11. Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko-epidemiologické
odporúčania.
12. V prípade, ak po návrate do zariadenia bude prijímateľ pociťovať zhoršenie zdravotného stavu
(zvýšená teplota nad 37˚C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla alebo hlavy,
dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu, zažívacie problémy, upchatý nos), je potrebné vykonať
testovanie Ag testom.
13. V prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 bude prijímateľ izolovaný po dobu 3 dní. Po
ukončení izolácie sa opäť podrobí testovaniu Ag testom.
Každé ráno si manažér zdravotného úseku na recepcii vyzdvihne rozpis návštev na daný deň
a prerozdelí prípravu klientov na návštevu medzi službukonajúci personál (cez víkend) a aj medzi
sociálnych pracovníkov spolu s manažérom sociálneho úseku (cez týždeň).

V Bratislave, dňa: 13.06.2022

Mgr. Dagmar Halo Kollárová
riaditeľka

