Zariadenie pre seniorov Prievidza
Pokyny pre klientov a rodinných príslušníkov
na ulici J.Okáľa 6 a Rázusa 17, Prievidza 97101 platné od 8.júla 2021
ZPS Prievidza - J. Okáľa 6 a M Rázusa 17, Prievidza 97101 určujeme nové podmienky s
účinnosťou od 8.júla 2021.

1. Návšteva maximálne 2 príbuzní ku jednému klientovi. Doporučený čas návštev je denne
od 10.00 hod od 18:00 hod.

2. Bráničky do areálu budú naďalej uzavreté, otvorená je hlavná bránička. Návšteva musí
svoj príchod ohlásiť pri bráne resp. na vrátnici.

3. Každá osoba, ktorá príde na návštevu vyplní čestné prehlásenie a bude zaznamenaná
v evidencii: - čas príchodu a odchodu, telesná teplota (v prípade zvýšenej teploty nad 37
°C, resp. príznakoch choroby ako kašeľ, nádcha je návšteva neprípustná). Osoba, ktorá
prichádza na návštevu vyhlási, že sa u nej neprejavujú príznaky ochorenia a berie na
vedomie všetky právne následky pri porušení opatrení.
4. Návštevu do ZPS Prievidza nemajú povolenú deti mladšie ako 10 rokov.
5. Každá osoba, ktorá prichádza na návštevu musí mať prekryté horné dýchacie cesty
rúškom.
6. V prípade objavenia nákazy COVID-19 v ZPS Prievidza, budeme okamžite kontaktovať
a informovať všetkých návštevníkov, ktorí boli na návšteve v období 14 – dní pred
potvrdením nákazy.

7. Všetci klienti, ktorí pôjdu do areálu alebo mimo areálu ZPS Prievidza, alebo sa budú
vracať späť, si musia vydezinfikovať ruky na vrátnici.

8. Tiež žiadame návštevy, aby v prípade svojho akéhokoľvek ochorenia zvážili nutnosť
návštevy v zariadení. t. j. aby nám nedoniesli chorobu do zariadenia alebo nepreniesli ju
na klienta.

9. Návšteva sa odkladá v prípade, že klient užíva antibiotiká alebo pri zhoršení zdravotného
stavu.

10. Všetci klienti aj všetci zamestnanci sa naďalej preventívne testujú antigénovými testami
podľa usmernenia MPSVR, RÚVZ.
Žiadame všetkých návštevníkov a klientov uvedené opatrenia plne dodržiavať a plne
rešpektovať. Sú to opatrenia dočasné, ktoré sa budú meniť (uvoľňovať alebo naopak
sprísňovať) podľa epidemiologickej situácie.
Všetky tieto opatrenia sú pre ochranu nás všetkých, preto ich prosím Vás rešpektujte
a dodržujte. Ďakujeme veľmi pekne.
V Prievidza 7. Júla 2021

Ing. Richard Fodor
riaditeľ ZPS Prievidza

