Zariadenie pre seniorov Prievidza
Pokyny pre návštevy klientov a rodinných príslušníkov
na ulici M.Rázusa 17, Prievidza 97101 platné
od 13.septembra 2021
Z dôvodu dodržiavania epidemiologických opatrení a prevencie proti šíreniu vírusu COVID
19 stanovených MPSVaR, ZPS Prievidza - M.Rázusa 17, Prievidza 97101 určujeme nové
podmienky s účinnosťou od 13.septembra 2021.

1. Návštevy sú povolené iba v exteriéry zariadenia. Návšteva maximálne 2 príbuzní ku
jednému klientovi. Návšteva musí byť dohodnutá minimálne jeden deň pred samotnou
návštevou v ZPS Prievidza.

2. Návštevu si dohodnete v čase od 7:30 hod do 8:30 hod v pracovných dňoch na sociálnom
oddelení v ZPS na ulici M. Rázusa 17 zariadenia na tel. čísle: 0903 - 353 286 z dôvodu,
aby sme klienta pripravili na návštevu (imobilného klienta personál musí pripraviť).
Návšteva je povolená v rozsahu maximálne 30 min. Odporúčame 1x týždenne návštevu
klienta, aby sa mohli stretnúť všetci klienti s príbuznými.

3. Bráničky do areálu budú naďalej uzavreté, otvorená je hlavná brána. Návšteva musí svoj
príchod ohlásiť na vrátnici.

4. Každá osoba, ktorá príde na návštevu 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), doklad negatívnom AG teste nie starší ako 48
hodín, alebo doklad o zaočkovaní oboch dávkach vakcíny Pfizer a 14 dní po podaní
druhej dávky alebo zaočkovaní 4 týždňoch po 1 dávke vakcíny Astra Zeneca, resp. 14 dní
po podaní druhej dávky vakcíny Astra Zeneca, alebo prekonaní ochorenia Covid – 19 (do
180 dní). Osoba, ktorá prichádza na návštevu vyhlási, že sa u nej neprejavujú príznaky
ochorenia a berie na vedomie všetky právne následky pri porušení opatrení.
5. Návštevu do ZPS Prievidza nemajú povolenú deti mladšie ako 10 rokov.
6. Každá osoba, ktorá prichádza na návštevu musí mať prekryté horné dýchacie cesty
rúškom.
7. Návštevy môžu využiť len priestory vyhradené pre návštevy a to zatiaľ v areáli ZPS
Prievidza - označené lavičky . V prípade zlého počasia sa návšteva neuskutoční.

8. Je možné vykonať návštevu priamo na izbe, ale len u paliatívneho klienta, ktorá musí byť
dohodnutá s ambulantnou sestrou. Podmienky návštevy sú maximálne 2 návštevníci na 30
minút. Návšteva bude zaznamenaná v evidencii a tak isto musí predložiť potrebné
doklady. Vstup do iných priestorov ZSP Prievidza je zakázaný.

9. Návštevy budú prebiehať v čase:
Po - Ne

Imobilní PSS

od

10:00

do

10:30 od

15:00

do

15:30

Po - Ne

Mobilní PSS

od

9:00

do

11:30 od

13:00

do

16:30

10. Žiadame všetkých návštevníkov, aby sa klienta žiadnym spôsobom NEDOTÝKALI.
V prípade, ak návšteva nedodrží tento pokyn, má riaditeľ právo zakázať návšteve vstup do
areálu zariadenia.

11. Žiadame príbuzných, aby sa nekontaktovali s klientmi, pokiaľ dopredu nemajú nahlásenú
návštevu.

12. 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.

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

14. Rodina môže doniesť potraviny, hygienické potreby, časopisy. Prosíme, nenoste varenú
stravu!

15. 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.

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

17. Po príchode z dovolenky, z hospitalizácie, z liečenia bude klient otestovaný AG testom
a následne pretestovaný po 48 hodinách.
18. Všetci klienti aj všetci zamestnanci sa naďalej preventívne testujú antigénovými testami
podľa usmernenia MPSVR, RÚVZ.

Naďalej platí usmernenie pre návštevy z 26.08.2021.

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 vývoja situácie v okrese Prievidza.

Všetky tieto opatrenia sú pre ochranu nás všetkých, preto ich prosím Vás
rešpektujte a dodržujte. Ďakujeme veľmi pekne.

V Prievidza 10.septembra 2021

Ing. Richard Fodor
riaditeľ ZPS Prievidza

