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Čl. I
Úvodné ustanovenie
A.
Účel a dôvod vydania
1.1 Účelom tohto interného postupu je systémovo upraviť postup pracovníkov zariadenia
SUBSIDIUM pri prijímaní návštev prijímateľov zariadenia SUBSIDIUM ako prevencie
šírenia COVID 19 v zariadení SUBSIDIUM.
1.2
Definície pojmov
Pre túto smernicu platia tieto definície pojmov:
a) COVID 19
infekčné
ochorenie,
vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2,
ktorý
patrí
do
rodu Betacoronavirus a bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným
ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Postihuje hlavne dýchací
systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a môže viesť k úmrtiu
pacienta.
 Prenos ochorenia – prenosom aerosólov (kvapôčok) prenášaných z človeka na človeka (reč,
kašeľ, kýchanie, sekréty)
 Inkubačná doba je od 2 – 14 dní
 Základné príznaky ochorenia: horúčka , kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov a kĺbov
 Rizikové skupiny: seniori, pacienti s chronickým ochorením, osoby s oslabeným imunitným
systémom.
b) zariadenie SUBSIDIUM -zariadenie sociálnych služieb zriadené Košickým samosprávnym
krajom.
c) návštevy prijímateľov – rodinní príslušníci, opatrovníci, priatelia, osoby, ktoré si prijímateľ
sociálnej služby určí.
Súvisiace predpisy
1.3
Pre túto smernicu platí tento súvisiaci predpis:
Usmernenie MPSV a R
- Usmernenia Hlavného hygienika SR a RÚVZ Rožňava
- Usmernenia ústredného krízového štábu SR
- Usmernenia krízového štábu zriaďovateľa
- Pokyny zriaďovateľa
- Bežné odporúčania pre verejnosť
- Príkazy riaditeľky
Čl. II
Ciele vytvárania interného postupu
2.1 Cieľom vytvorenia interného postupu je vopred a systematicky sa zamerať na :
- prípravu miestností určených na návštevy (napr. zabezpečenie rozostupov, dezinfekcie
miestností),
- včasné a zrozumiteľné informovanie návštev prijímateľov o podmienkach a pravidlách
prijímania návštev v zariadení SUBSIDIUM,
- informovanie, prípravu a doprovod prijímateľov k návštevám,
- zabezpečenie čestného prehlásenia návštev.
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Čl. III
Pravidlá prijímania návštev
3.1 Všeobecné opatrenia
V zariadení je v rámci prevencie šírenia COVID 19 nariadená zvýšená dezinfekcia prostredia
a rúk, a to dostupnými dezinfekčnými prostriedkami, germicídnymi žiaričmi, parnými
čističmi, čističkami vzduchu. Samozrejmosťou je pravidelné a časté vetranie.
V zariadení sú pri recepcii a na každom podlaží umiestnené dávkovače s dezinfekčným
prostriedkom na báze alkoholu
Sociálni pracovníci zodpovedajú za včasné informovanie prijímateľa o príchode návštevy,
u imobilných prijímateľov zabezpečia prostredníctvom inštruktorov sociálnej rehabilitácie a
opatrovateľov prípravu prijímateľa na návštevu (napr. informovanie prijímateľa, oblečenie
prijímateľa zodpovedajúce počasiu, rúško, dezinfekciu rúk), doprovod
prijímateľov
k návštevníkom. Sociálny pracovník každý pracovný deň prevezme od pracovníkov recepcie
zoznam návštevníkov a informuje inštruktorov sociálnej rehabilitácie a pracovníkov KOS
o príprave prijímateľa na návštevu.
Pracovníci recepcie nahliadnu na potvrdenie o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového
testu a údaj zaznamenajú do formulára čestné prehlásenie. Na konci pracovného týždňa
formuláre čestné prehlásenia a harmonogram návštev odovzdajú vedúcej ZpS.
3.2 Pravidlá prijímania návštev
Návštevy sa uskutočňujú v exteriéri zariadenia.
V rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie SUBSIDIUM stanovuje návštevné
hodiny od 10.5.2021:
pondelok od 8,45 hod. do 11, 30hod.,
utorok
od 8,45 hod. do 11, 30hod.,
streda
od 8,45 hod. do 11, 30hod.,
štvrtok
od 8,45 hod. do 11, 30hod.,
piatok
od 8,45 hod. do 11, 30hod.,
sobota
---------------------------------nedeľa
----------------------------------

od 13,00 hod. – 15,00 hod.,
od 13,00 hod. – 15,00 hod.,
od 13,00 hod. – 15,00 hod.,
od 13,00 hod. – 15,00 hod.,
od 13,00 hod. – 15,00 hod.,
od 13,00 hod. - 15,00 hod.,

Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť v pracovných dňoch telefonicky,
minimálne deň vopred, v čase od 6,30 hod. do 8,30 hod., na telefónnom čísle 058
7321435 alebo 0948757783.
Termín návštevy môže byť limitovaný počtom
návštevníkov. Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovené pravidlá a termíny návštev.
Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod na recepcii zariadenia a predložiť
požadované dokumenty. V čase zotrvania v zariadení SUBSIDIUM (v exteriéri ) musia
mať prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo iným vhodným spôsobom.
Návštevy sú povinné vyplniť čestné prehlásenie o tom, že nemajú príznaky COVID 19
(dýchavičnosť, kašeľ, teplota) a neboli v styku s osobou u ktorej sa vyskytol COVD 19,
k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom PCR teste (nie staršom ako 72 hodín) alebo
negatívnom antigénovom teste (nie staršom ako 24 hod.)

SUBSIDIUM Rožňava Vydanie: 3 Zmena:

IP Ri č.8

Prijímanie návštev - prevencia šírenia COVID 19
Strana 3 z 4

Výnimky zo zákazu návštev sa vzťahujú na:
a)
návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým
a umierajúcim
b ) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo
umierajúce
c) na osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu
na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, resp. negatívnym výsledkom
antigénového testu na ochorenia COVID-19, nie straším ako 24 hodín
d) na osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní choroby
e) na osoby očkované:
- druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac
ako 14 dní
- prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo
viac ako 4 týždne
- prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní , ak bola
táto dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
Očkované osoby podľa bodu e) sa nemusia preukazovať negatívnym testom.
Návštevy sú povinné v čase príchodu podrobiť sa meraniu telesnej teploty. V prípade
teploty nad 37,2 stupňov pracovníci neumožnia stretnutie návštevy.
Maximálna dĺžka návštevy je 30 minút v exteriéri zariadenia. Jedného prijímateľa
môžu navštíviť maximálne 2 osoby súčasne. Z dôvodu dodržiavania hygienicko –
epidemiologických opatrení dokážeme počas 30 minút zabezpečiť návštevu maximálne
pre 4 rodinných príslušníkov.
Návštevy nemôžu podávať prijímateľom jedlo, ovocie, nápoje (z dôvodu odkrytia
horných dýchacích ciest prijímateľa). Ak návštevy prinesú prijímateľovi napr. jedlo,
ovocie, nápoje návšteva ich odovzdá na recepcii a po skončení návštevy si ich prijímateľ
zoberie na izbu, kde ich skonzumuje.
Návštevy v interiéri zariadenia sú povolené iba u prijímateľov v terminálnom štádiu
ochorenia, u prijímateľov, ktorým sa poskytuje paliatívna starostlivosť a prijímateľom
v ťažkom zdravotnom stave. V prípade návštevy týchto prijímateľov sú návštevníci
povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, na rukách musia mať
rukavice. Návštevníci musia predložiť potvrdenie o negatívnom PCR teste (nie staršom
ako 72 hodín) alebo negatívnom antigénovom teste (nie staršom ako 24 hodín). Na
návštevy v interiéry sa nevzťahujú vyššie uvedené výnimky zo zákazu návštev. Návštevu
vyššie uvedených prijímateľov umožníme na ich izbe, maximálne na dobu 15. minút.
Ak sa u návštevy kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia
príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informujú poverenú
riaditeľku zariadenia na t. č. 0948 773486.
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Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u prijímateľa, ktorý prijal návštevníkov, zariadenie
je povinné kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých jeho návštevníkov, ktorí
realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.
V prípade nedodržania týchto pravidiel alebo v prípade, ak návštevy trpia niektorým
z príznakov uvedeným v čestnom prehlásení, alebo sa stretli s osobou infikovanou
COVID-19, majú teplotu nad 37,2 stupňov, poverení zamestnanci zariadenia neumožnia
stretnutie návštevy a prijímateľa.
Čl. IV
Evidencia
Návštevy vopred nahlásené evidujú pracovníci recepcie na formulári FRi č. 110.
Harmonogram návštev pracovníci recepcie evidujú návštevy v Knihe návštev.
Zároveň zariadenie eviduje v šanone označenom Návštevy F Ri č. 111 Čestné prehlásenie.

Čl. V
Oboznámenie s interným postupom
5.1 S interným postupom sú oboznámení pracovníci procesu sociálna práca, pracovníci procesu
KOS a pracovníci recepcie zariadenia SUBSIDIUM.
Čl. VI
Záverečné ustanovenie
A. Záväznosť
6.1 Tento interný postup je platný pre pracovníkov procesu sociálna práca, pracovníkov
procesu KOS a pracovníkov recepcie.
B. Systém kontroly
6.2 Kontrolou dodržiavania ustanovení tohto interného postupu je poverená garantka KOS
v ŠZ a ZpS, vedúci ŠZ, vedúca ZpS.
6.3 Dodržiavanie ustanovení tohto interného postupu je nutné kontrolovať minimálne raz
týždenne.
C. Prílohy
FRi č. 110 Harmonogram návštev
FRi č. 111 Čestné prehlásenie
Kniha návštev
Spracovateľ: Mgr. Balázsová, Mgr. Hunyák, Mgr. Chochol, Mgr. Koroncziová.
Dátum spracovania:7.5.2021
Rozdeľovník:

1 -Úsek HTČ
2- Proces HP 02
3- Proces HP 03
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