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1. ROZSAH PLATNOSTI
1. Interný predpis IP 20e) Realizácia návštev klientov vo VZpS je vnútroorganizačnou
normou Viacúčelového zariadenia pre seniorov, Kukučínova 2970, 022 01 Čadca (ďalej len
„VZpS“). Účelom tohto predpisu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
stanoviť postup pre prijímanie návštev v zariadení . Sú v ňom uvedené podmienky,
hygienicko – epidemiologické opatrenia, evidencie a ďalšie činnosti súvisiace so zdržiavaním
sa návštev v budove ako i areáli zariadenia, povinnosti, ktoré z toho vyplývajú pre návštevy i
zamestnancov na jednotlivých úsekoch.
2.Interný predpis vydáva riaditeľka VZpS, ktorá je zároveň oprávnená meniť a dopĺňať znenie
tohto dokumentu na základe aktuálnych pokynom, usmernení a nariadení.
3.IP 20 e) je záväzný pre návštevy klientov a zamestnancov VZpS.
4. Z Interným predpisom budú návštevy oboznámené asistentkami sociálnej práce pri
a zamestnanci svojimi priamymi nadriadenými .
2. PLATNÁ LEGISLATÍVA

1. Predpis je vypracovaný v súlade s legislatívou:
 materiálom Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti




s ochorením COVID 19, ktorý vydalo dňa 2.6.2020 MPSVR SR
Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia zo dňa 2.6.2020 a 3.6.2020
Usmernením Žilinského samosprávneho kraja
zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov

3.

PRÍCHOD NÁVŠTEVY DO ZARIADENIA

1.V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a súčasne
priaznivé výsledky pri testovaní klientov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv.
rýchlotestami), a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k
zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie
umožnenia návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených
odkázanosťou (ďalej len „zariadenia“).
2.Pred samotným príchodom návštevy do zariadenia je zariadenie povinné oboznámiť klientov
a návštevníkov o
• aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii
chodu zariadenia počas návštevy,
• povinnosti podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o
zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze. Vzor dennej evidencie
návštev uvádzame v prílohe tohto predpisu (Príloha č. 1).
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3.S cieľom obmedziť zhromažďovaniu ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch
zariadenia (vonkajších aj vnútorných) je vytvorený Harmonogram návštev (viď Príloha č. 2),
kde sa zapisuje konkrétna návšteva ku konkrétnemu klientovi na jeden z konkrétne stanovených
30 minútových intervalov. Každý z rodinných príslušníkov klientov, príbuzných a priateľov má
možnosť si vopred zajednať termín návštevy. Termín návštevy je nutné si zajednať deň vopred.
V prípade záujmu, je nutné, aby záujemca o návštevu kontaktoval sociálne oddelenie zariadenia
na telefónnom čísle 0948 479 449, kde si s asistentkou sociálnej práce dohodne presný termín.
Je nutné, aby daný termín presne dodržal, nakoľko má na návštevu k dispozícii 30 minút a po
skončení návštevy musí byť miestnosť poriadne vydezinfikovaná a pripravená na ďalšiu
návštevu. K jednému klientovi bude umožnená návšteva dvoch osôb naraz.
4.Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) bude každému návštevníkovi
zmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia
(zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup so
zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s
osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto
osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny
v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte
pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19), rovnako
mu nebude umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov).

3.1 Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia (od 8.6.2020)
Po príchode návštevníka do budovy mu bude zabezpečená hygiena rúk, voľne
dostupnou a na bezpečnom mieste umiestnenou dezinfekciou rúk a jednorazovými rukavicami.
Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených vnútorných priestoroch, s výnimkou
návštevy realizovanej priamo v izbe klienta, ak je tento pripútaný na lôžko.
Na návštevy si VZpS stanovuje nasledovné, vyhradené časy:
 v pracovné dni:
1. od 9:40 – 10:10
2. od 10:20 – 10:50
3. od 13:00 – 13:30
4. od 13:40 – 14:10
5. od 14:20 – 14:50
 v soboty, nedele a sviatky:
1. od 14:00 – 14:30
2. od 14:40 do 15:10
Vo vyhradených vnútorných priestoroch, bude vo vyhradenom 30 minútovom časovom
intervale umožnená návšteva iba pre jedného klienta. Vo vnútorných priestoroch si na návštevy
4

vyhradzujeme spoločenskú miestnosť a kuchynku. Pri imobilných klientoch bude umožnená
návšteva na izbe klienta.
4. PREVENTÍVNE OPATRENIA POČAS NÁVŠTEV NA STRANE VZpS
A NÁVŠTEVNÍKOV
1.Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky
nákazy ochorením COVID – 19, návštevník je povinný bezodkladne o tom informovať
poskytovateľa.
2.Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek klienta, poskytovateľ je povinný
kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu
v období 14-dní pred potvrdením nákazy.
3.VZpS zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení
Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19,
hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok.
4.VZpS je povinné vykonať po každej návšteve sanitáciu a dezinfekciu priestorov
a o vykonanej sanitácii viest dokumentáciu (frekvencia používaných dezinfekčných
prostriedkov a čistiacich pomôcok).

5. HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA VO VZpS
1.Čistiace a dezinfekčné práce v zariadení sa vykonávajú v zmysle dezinfekčného plánu, kde
sa uvádza druh a frekvencia používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Dezinfekčné
prostriedky v zariadení sú určené v pláne dezinfekcie na rok 2020 (Príloha č. 3).
2.Návštevy, ktoré prídu do zariadenie si vydezinfikujú ruky pri vchode do zariadenia.
3.Vonkajší aj vnútorný priestor bude po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky,
dotykové plochy). Na dezinfekciu miestností po návšteve je vyhradený čas. Záznam
o vykonanej dezinfekcii bude zaznamenaný na tlačive Dezinfekcia miestnosti (Príloha č. 4),
kde sa uvedie miestnosť a čas vykonanej dezinfekcie, dátum a podpis zodpovednej osoby.
V priestoroch zariadenia je zabezpečené časté vetranie, používa sa germicídny žiarič na
dezinfekciu priestorov a je zvýšená dezinfekcia dverí, kľučiek, mádiel, zábradlia a dotykových
plôch.

6.

PRÍLOHY
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Príloha č. 1: Denná evidencia návštev
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Denná evidencia návštev
Názov zariadenia: Viacúčelové zariadenie pre seniorov
Adresa zariadenia: Kukučínova 2970
Dátum: ........................
*Návštevník svojim podpisom vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha,
chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID 19, ani nebol s takouto osobou v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením,
ani sa v tomto období nevrátil zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19). Návštevník zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že
počas návštevy sa musí chrániť prekrytím horných dýchacích ciest vhodným spôsobom (rúško, šál, šatka) a musí dodržiavať bezpečnostné hygienicko –
epidemiologické opatrenie (dezinfekcia rúk, bezpečná vzdialenosť, hygienické odporúčania zariadenia, používanie osobných ochranných pomôcok).
Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14-dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením Covid- 19, bezodkladne o tom informuje
poskytovateľa.
Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by sa dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Meno a priezvisko návštevníka

Meno a priezvisko
navštíveného klienta

Telefón na
návštevníka

Telesná
teplota

Čas príchodu Čas odchodu
do zariadenia zo zariadenia

Podpis návštevníka

Príloha č. 2: Harmonogram návštev

Dátum

Čas

Miesto
Spoločenská
miestnosť

X

Meno a priezvisko
návštevníka

Meno a priezvisko
klienta

Kuchynka
9:40-10:10
Izba

Spoločenská
miestnosť
Kuchynka
10:20-10:50
Izba

Spoločenská
miestnosť

Deň
Dátum

Kuchynka
13:00-13:30
Izba

Spoločenská
miestnosť
Kuchynka
13:40-14:10
Izba

Spoločenská
miestnosť
Kuchynka

14:20-14:50
Izba
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Príloha č. 3: Plán dezinfekcie na rok 2020
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VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE SENIOROV
Kukučínova 2970
022 01 Čadca
____________________________________________________________________

PLÁN DEZINFEKCIE
r. 2020
Január-Marec
Apríl – Jún
Júl – September
Október – December

5 P Plus – čistiaci
a dezinfekčný prostriedok
/alebo ekvivalent/
Savo – dezinfekčný
prostriedok /alebo
ekvivalent/
5 P Plus – čistiaci
a dezinfekčný prostriedok
/alebo ekvivalent/
Savo – dezinfekčný
prostriedok /alebo
ekvivalent/

Vypracoval:
Mgr. Ivana Smrečková

Schválil:
PhDr. Emília Hanuláková
riaditeľka
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Príloha č. 4: Dezinfekcia miestnosti
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Dezinfekcia miestnosti /stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy/ z dôvodu návštevy
2020
čas, podpis

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

miestnosť .................................. Jún
23

24

25

10.10 h - 10.20 h

podpis

10.50 h - 11.00 h

podpis
13.30 h - 13.40 h

podpis

14.10 h - 14.20 h

podpis

14.50 h - 15.00 h

podpis
V priebehu dňa zvýšená dezinfekcia vchodových dverí, kľučiek, madiel, zábradlia. V návštevných priestoroch je zabezpečené pravidelné vetranie.
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7. ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že budem postupovať v súlade
so zásadami uvedenými v tomto dokumente.
Uvedomujem si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z nedodržiavania hygienicko – epidemiologických
a bezpečnostných opatrení.
Oboznámenie vykonal:
meno, podpis,
dátum
Potvrdenie o oboznámení sa s IP 20 e) Realizácia návštev klientov
vo VZpS
Divízia/útvar

Meno pracovníka

Podpis

Dátum

Poznámka

Divízia/útvar

Meno pracovníka

Podpis

Dátum

Poznámka
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