Plán a režim návštev v zariadení
ZOS sv. Lujzy de Marillac, Hattalova 6, Bratislava
Prevádzkovateľ zariadenia:
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácie, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, IČO:
37 924 443,
kontakt: 0904 738 749
1. Návštevy sa realizujú vo vyhradenom vonkajšom priestore v areáli zariadenia.
V prípade nepriaznivého počasia sa termín návštevy presunie na čo najbližší možný
náhradný termín.
2. V špecifických prípadoch (klienti v terminálnom štádiu, imobilní klienti, ktorých nie
je možné vysadiť na vozík) sa návštevy realizujú na izbe klienta pri zachovaní
potrebných hygienicko – epidemiológických opatrení.
3. Vzhľadom na priestorové a personálne možnosti zariadenia je možné realizovať
v danom čase len jednu návštevu pre jedného klienta.
4. Z dôvodu zachovania potrebných hygienicko – epidemiológických opatrení bude medzi
jednotlivými návštevami realizovanými v rámci jedného dňa zachovaný rozostup
minimálne 60 minút.
5. Vo vyhradenom priestore pre návštevy sú fyzické osoby vzdialené od seba minimálne
na vzdialenosť 2 metrov.
6. Odporúčaný počet návštevníkov u jedného klienta v rovnakom čase sú 2 osoby. Deťom
do 15 rokov sa neodporúča zúčastniť sa návštevy. Výnimky je možné pripustiť z
dôvodov hodných zreteľa, o ktorých rozhodne projektový manažér zariadenia.
7. Odporúčaná dĺžka návštevy je do 45 minút.
8. Odporúča sa odhlásiť návštevu minimálne 24 hodín vopred s cieľom zabezpečiť
plynulý chod návštevy. Vzhľadom na priestorové a personálne možnosti zariadenia
budú mať prednosť ohlásené návštevy (s výnimkou mimoriadnych udalostí).
9. Kontaktnou osobou pre návštevy je projektový manažér zariadenia, p. Michal Cibiri.
10.Návštevy sa odporúča realizovať:
a. v pracovných dňoch v čase od 14:00 do 16:00;
b. v dňoch pracovného pokoja v čase od 14:00 do 16:00.
11.Odporúča sa, aby sa klient zúčastnil najviac na 2 návštevách do týždňa.
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12.Kontrola na vstupe:
a. návštevník bude pri vstupe informovaný, aby v prípade príznakov akútneho
respiračného ochorenia alebo teploty nevstúpil do zariadenia;
b. návštevník sa pri vstupe podrobí vstupnej kontrole, ktorá zahŕňa skríning
(meranie teploty – pri nameraní teploty vyššej ako 37,2°C bude s návštevníkom
dohodnutý náhradný termín návštevy), hygienu pri vstupe (umytie rúk, resp.
dezinfekcia) a zisťovanie informácií o karanténe a cestovateľskej anamnéze;
c. návštevník sa zapíše do dennej evidencie návštev v zariadení na znak súhlasu
s režimom návštev.
13.Návšteva sa nepovolí osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a
osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19,
iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
14.Návšteva používa po celý čas rúško (prípadne iným dovoleným spôsobom prekryje
svoje horné dýchacie cesty) a určené OOP.
15.Podávanie stravy a nápojov počas návštevy nie je povolené.
16.Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí
byť dodržaná.
17.Po každej návšteve sa vykoná adekvátna dezinfekcia dotknutých priestorov (napríklad
stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), a to podľa možnosti za použitia
germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov a dezinfekcie na dezinfekciu priestorov.
18.Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní podmienok
uvedených v tomto Pláne a režime návštev si projektový manažér zariadenia
sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne, a to aj plošne
alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava
podmienky stanovené v tomto Pláne a režime návštev.
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