Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS
v Novom Meste nad Váhom!
Vzhľadom k aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19, chceme
Vás, Vašich blízkych a personál nášho zariadenia chrániť. Preto v súlade s usmernením nášho
zriaďovateľa – mesto Nové Mesto nad Váhom, pristupujeme od
opatreniam:

1.11.2021 k nasledovným

1. návšteva mobilného seniora (resp. na vozíčku) len vo vonkajších priestoroch
zariadenia a vo vyhradenom vnútornom priestore (v limitovanom počte )
2. návšteva na izbe je možná len pre seniora pripútaného na lôžko (povolenie za
prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek po dohode s poskytovateľom
služby)
3. seniori majú umožnené:
a. absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenia (v sprievode zamestnanca
ZPS alebo príbuzných)
b. vykonávať denné aktivity (v prípustnom počte – v súlade s platnými
opatreniami)
c. opustiť krátkodobo, maximálne na 1 hodinu naše zariadenie počas dňa
(prechádzka v exteriéri )
d. opustiť zariadenie do domáceho prostredia – bez časového obmedzenia,
s povinnosťou vykonania Ag testu po návrate, takto:
i. zaočkovaní seniori a zaočkovaní členovia domácnosti - bez povinnosti
izolácie po návrate
ii. nezaočkovaní resp. zaočkovaní seniori jednou dávkou vakcíny
a v prípade nezaočkovaných členov rodiny v domácom prostredí s povinnosťou 5 dňovej izolácie
4. sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo – v súlade
s platnými opatreniami)
5. sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov - holič, kaderník,
pedikér... v priestoroch zariadenia (povolenie za prísnych hygienicko –
epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby)

PODMIENKY UMOŽNENIA NÁVŠTEV SENIOROV - PONDELOK až PIATOK:
Každá návšteva musí mať dohodnutý termín a čas návštevy so zamestnancami zariadenia,
minimálne deň vopred!






maximálna dĺžka návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia, alebo na izbe
imobilného seniora – max. 30 minút.
Čas vyhradený na návštevu: 10,00 – 16,30.
maximálna dĺžka návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia – max. 30 minút.
Čas vyhradený na návštevu: 10,00 – 18,00.
maximálny počet osôb na jednu návštevu vo vonkajších a vnútorných priestoroch - 2
osoby








návšteva nie je umožnená osobám mladším ako 15 rokov
Pri vstupe do priestorov ZPS je návšteva povinná:
- preukázať sa potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 48 hodín),
alebo
- potvrdením o vykonaní PCR testu (nie starším ako 72 hodín), alebo
- očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 2. očkovania látkou
Pfizer/Moderna uplynulo 14 dní), alebo
- očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 1. očkovania látkou Astra
Zeneca uplynuli 4 týždne), alebo
- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID do 180 dní od jeho prekonania
- vykonať dezinfekciu rúk (prípadne použitie jednorazových rukavíc),
- absolvovať bezkontaktné meranie telesnej teploty
- vyplniť Čestné vyhlásenie súvisiace s ochorením COVID-19
- zaznamenať návštevu do Dennej evidencie návštev
návšteva je povinná počas celej doby návštevy v exteriéri aj v interiéri mať prekryté
horné dýchacie cesty respirátorom FFP2
návšteva imobilného seniora sa môže zdržiavať len na tejto izbe
návšteva vo vyhradených vnútorných priestoroch sa zdržiava len vo vyhradenom
priestore
návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup

V prípade nedodržania stanovených podmienok, môže byť pre konkrétneho návštevníka
návšteva obmedzená.
V prípade zmeny epidemiologickej situácie budú súčasné opatrenia aktualizované v súlade
s opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vlády SR
a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom.
Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie pokynov pre umožnenie návštev.
Veríme, že svojím zodpovedným prístupom budeme môcť opatrenia čo najskôr opäť uvoľniť.

Riaditeľka ZPS

