PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ
V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID -19
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

1 FÁZA

od 8.6.2020

1. je umožnenie návštev seniorov vo vonkajších priestoroch zariadenia
(v limitovanom počte)
2. je umožnenie návštev na izbe seniorov, ktorí sú pripútaní na lôžko (povolenie za
prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek)
3. je umožnenie absolvovať nevyhnutné odborné lekárske vyšetrenie seniora (len
v sprievode zamestnanca ZPS)
4. je umožnenie vykonania revízií v ZPS (ak sa nevykonávajú v izbe seniorov)
V prípade bezproblémového epidemiologického vývoja situácie po prvom týždni zmiernenia opatrení
súvisiacich s ochorením COVID-19 sú pripravené ďalšie fázy uvoľňovania:

2 FÁZA

od 15.6.2020

1. je umožnené seniorom krátkodobé opustenie priestorov ZPS počas dňa,
s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
(v sprievode zamestnanca ZPS)
2. je umožnenie návštev na izbách klientov, ak ju obýva jeden senior (dodržiavanie
hygienicko – epidemiologických požiadaviek)
3. sú povolené externé služby starostlivosti o telo v priestoroch ZPS (kaderníčka,
pedikérka...)
4. je umožnené prijímanie všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
(vyžaduje sa test na COVID-19 s negatívnym výsledkom a čestné vyhlásenie o tom,
že klient neprerušil karanténu a nemá cestovateľskú anamnézu vrátane príbuzných,
kde bol dočasne prítomný )
5. je umožnené poskytovať terénnu sociálnu službu – SOCIÁLNY TAXÍK
V prípade bezproblémového epidemiologického vývoja situácie po zmiernení uvedených opatrení
súvisiacich s ochorením COVID-19, bude možné pristúpiť k ďalšej fáze uvoľnenia:

3 FÁZA

od 1.8.2020

1. je umožnené seniorovi opustenie ZPS do domácnosti (na víkend, na sviatky...)
2. je povolené organizovať spoločenské aktivity v menšom počte účastníkov,
vrátane bohoslužieb a ďalších aktivít... (bez fyzického kontaktu)
Začiatok fázy uvoľňovania opatrení resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované,
a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie v meste a okrese Nové Mesto nad Váhom.
V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže zriaďovateľ ZPS, resp. ZPS rozhodnúť
o dočasnom zavedení predchádzajúcich opatrení, ktoré už boli uvoľnené.
Konkrétne podmienky uvoľňovania opatrení a obmedzení má ZPS určené v Domácom poriadku ZPS,
s ktorými sú oboznámení obvyklým spôsobom (na spoločnom stretnutí, vyhlásením v rozhlase, na
informačných miestach v budove, mailovým zaslaním resp. telefonickým oznámením rodinným
príslušníkom, na www.facebook.com/zpsnm) všetci prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní
príslušníci a zamestnanci zariadenia.

