Vážení príbuzní,
na základe Plánu uvoľnenia opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID19 z MPSVaR SR zo dňa 29.5.2020, zariadenie ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce opäť
povoľuje návštevy rodinných príslušníkov, a to od 8. júna 2020 len pre prijímateľov
domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia, ktorých zdravotný stav sa
výrazne zhoršil a od 15.júna 2020 pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb.
V súvislosti s uvedeným Vám zasielame informácie a pokyny k priebehu návštevy:
1. návštevu je potrebné nahlásiť minimálne dva dni vopred na telefónnom čísle: 0917 521 654,
vedieme tzv. Harmonogram návštev s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí v priestoroch
zariadenia
2. na jednu návštevu sú povolené len dve osoby - deťom do 15 rokov sú návštevy nepovolené.
3. vstup do zariadenia je možný iba pri dodržaní prísnych hygienických opatrení -počas celej doby
návštevy bude mať návštevník ako aj prijímateľ, ak mu to zdravotný stav dovolí vhodne prekryté
horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk, ochranné rukavice, dodržiavať v budove 2m odstup od
zamestnancov a prijímateľov zariadenia, ako aj od jednotlivých návštev a 5m odstup vo vonkajších
priestoroch.
4. pri vstupe do zariadenia sa bude každému návštevníkovi merať bezkontaktným teplomerom
telesná teplota. Pri zvýšenej teplote - nad 37,2 C, kašeľ, sekrécia z nosa, nebude návštevníkovi
umožnený vstup do zariadenia, ani do vonkajších priestorov.
5. pri vstupe do zariadenia je povinnosťou návštevníka podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej
súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
6. zdržiavať sa môžete len na miestach vyhradených pre návštevy (vonkajší areál zariadenia alebo
miestnosť „Snoezelen“ na prízemí)
7. návšteva na izbách je možná iba pri ležiacich prijímateľoch
8. dĺžka návštevy by nemala presiahnuť 1 hodinu

Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou
z ochorenia COVID-19, alebo bol s takou osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou
je v styku, je niektorý rodinný príslušník v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s
ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia, rovnako mu nebude umožnený vstup do
zariadenia ani do vonkajších priestorov.

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej
domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.
Rizikové skupiny osôb: starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s
chronickým ochorením pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so
zníženou imunitou
Pri návšteve Vás o všetkých opatreniach usmernia aj zamestnanci zariadenia.
Poprosíme informovať všetkých ďalších príbuzných, nakoľko máme kontakty len na dodatkom
podpísané zodpovedné osoby.

Veríme, že uvedené pokyny budete dodržiavať, nakoľko v prvom rade ide o bezpečnosť o ochranu
zdravia Vašich príbuzných, ako aj nás zamestnancov, za čo Vám vopred ďakujeme.
Spoločným úsilím to zvládneme.

