Oznam
Na základe nariadenia krízového štábu SR sme v zariadení ŽIVOT, n.o. prijali tieto
opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19):
- zákaz návštev, vychádzok a dovoleniek obyvateľov zariadenia, obmedzenie pohybu PSS na
areál zariadenia
- zákaz vstupu cudzích osôb do zariadenia (záujemcovia o poskytovanie sociálnych služieb,
iní)
V súvislosti s týmito opatreniami dočasne pristupujeme k týmto zmenám:
1. Poskytovanie informácií ohľadom obyvateľov zariadenia a možnosti sa spojenia s
PSS
Informácie ohľadom obyvateľov zariadenia podávame telefonicky na t. č. 052/4892191,
4892162, 0917 521 654.

2. Poskytovanie informácií ohľadom umiestnenia nového obyvateľa v zariadení,
prípadne
Informácie ohľadom podávania žiadostí na umiestnenie v zariadení sú poskytované len
telefonicky na t. č. 052/4892161,62, 0917 521 654, prípadne e-mailom: zivot@compnet.sk
4. Prijímanie nových obyvateľov
Z preventívnych dôvodov je obmedzené prijímanie nových prijímateľov sociálnych služieb,
postupovať budeme podľa usmernenia PSK, odboru sociálnych vecí a rodiny.
5. Príjem hotovosti za poskytovanie sociálnych služieb a doplatky za lieky
Uvedené platby prosíme realizovať prevažne prevodom na účet, uvedený v zmluve
o poskytovaní sociálnych služieb. Vo výnimočných prípadoch platba v hotovosti,
ktorú sociálny úsek oznámi prostredníctvom sms správy, prípadne emailom, odovzdajú pri
bráne zariadenia pod podmienkou dodržania všetkých hygienických opatrení – použitie
ochranného rúška, rukavíc, dezinfekcia rúk, prípadne zaslaním hotovosti poštovou poukážkou
na adresu zariadenia.

PhDr. Jana Sotáková
riaditeľka

Oznam verejnosti
ŽIVOT, n.o., Spišské Hanušovce oznamuje, že má spracovaný krízový plán.
1. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie úradu verejného zdravotníctva SR, MZ SR,
MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny
Ústredného krízového štábu SR a vedenia PSK. Na základe ich pokynov sú do
odvolania zakázané návštevy v zariadení.
2. Sme v spojení s RÚVZ cez zriaďovateľa.
3. V Domove sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia ŽIVOT, n.o. je zriadený
Krízový štáb, ktorý má pravidelné stretnutia, na ktorých sa kontroluje plnenie plánu a
operatívne reaguje na situáciu.
4. Členovia krízového štábu budú prítomní v čase krízy v zariadení.
5. Členovia krízového štábu spracovali plán preventívnych opatrení a súčasne aj
krízových opatrení v prípade karantény.
6. V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne
zabezpečená.
7. Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
8. Uznesením vlády č. 169 zo dňa 27.03.2020 sa rozširuje núdzový stav o uloženie
pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu
ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

V prípade potreby ďalších doplňujúcich informácií kontaktujte:
Riaditeľka zariadenia: PhDr. Jana Sotáková – mobil: 0915 622 380
Sociálny úsek: 0917 521 654, 052/4892161, 62
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