ÚSMEV – z a r i a d e n i e p r e s e n i o r o v
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Osiková 26, 010 07 Žilina

Koncepcia bezkontaktných návštev
COVID 19
Kritériá priestoru určeného na návštevy:
 Spoločenské priestory, altán, lavičky
 Umožňuje prístup pacientom všetkých kategórií mobility
 Na izbe prijímateľov sociálnej služby (ďalej iba PSS) iba pri paliatívnych a imobilných PSS
Objednávanie príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle: 0918 438 554
Potrebné prípravy
 Zoznam návštevníkov s časovým harmonogramom a návšteva sa nahlási min. jeden deň
vopred
 Zodpovedný pracovník dohodne telefonicky stretnutie pre max. 1 návštevníka raz
týždenne
 PSS v prvom rade rozhoduje o tom, kto ho smie navštíviť
 Návštevné hodiny:
Pondelok – Piatok
Sobota a Nedeľa
1. 09:00 hod.
1. 14:00 hod.
2. 09:40 hod.
2. 14:40 hod.
3. 10:20 hod.
3. 15:20 hod.
4. 14:00 hod
5. 14:40 hod.
6. 15:20 hod.
 O paliatívnej situácii obyvateľov sa diskutuje individuálne a návštevu povoľuje riaditeľka
zariadenia
 Príprava miestnosti, altán - dezinfekcia pred každou návštevou
 Vybavenie: dezinfekcia rúk a povrchov; Prípravok na dezinfekciu rúk; bezkontaktný
teplomer , atď
 Dokumentácia návštevy s dodržaním termínov
Cieľ





PSS by mali mať možnosť kontaktovať svojich príbuzných čo najskôr. Toto sa musí
vykonať v súlade so všetkými ustanoveniami.
Na ochranu PSS pred možnou infekciou sú zavedené bezpečnostné opatrenia .
možné kontakty
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení na zabránenie šírenia

Interná bezpečnosť
 Striktné dodržiavanie nosenia ochrany úst a nosa, návšteva používa respirátor
 Pred / po starostlivosti o návštevníkov je potrebné si umyť a vydezinfikovať ruky
 Žiadny priamy kontakt s návštevníkmi

ÚSMEV – z a r i a d e n i e p r e s e n i o r o v
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Osiková 26, 010 07 Žilina
Návštevníci
 Musia sa preukázať antigénovým testom nie starší 24 hodín
 Je nutné sa dostaviť s respirátorom FFP2
 Pred vstupom do priestoru určeného pre návštevníkov je potrebná dôkladná dezinfekcia
 Žiadny priamy kontakt so zamestnancami - sprievod do priestoru určeného pre návštevníkov
Po návšteve
Po každej návšteve prebieha dezinfekcia priestorov, kde prebiehala návšteva:
Zariadenie miestnosti, altánu
 Kľučky dverí, okno
 Bránu a lavičky


Zamestnanci musia sledovať dodržiavanie stanovených pokynov. Je potrebné poznamenať, že
návštevníci sa zdržiavajú iba v určených priestoroch . Musí sa tiež skontrolovať dodržiavanie
hygienických opatrení a po návšteve sa musí zdokumentovať dezinfekcia .
Časový rámec - celá návšteva s prípravou a následným sledovaním / určený čas /
 Max. 20 – 25 minút na návštevu
 Medzi návštevami je priestor na dezinfekciu 20 minút


Podpora návštevníkov
 Sociálny pracovník
 Opatrovateľský personál
 Ošetrovateľský personál
 Pred návštevou informovať PSS o návšteve, potvrdiť súhlas
Postup zodpovedného personálu - návštevníci
 Návštevníkov sprevádzajú
 Pokyny, ako dezinfikovať ruky a ako používať ochranu úst a nosa
 Zaznamenanie údajov - zoznam návštevníkov
 Zmeranie telesnej teploty
 Ohlásenie konca návštevy
 Skontrolovanie ochrany úst a nosa
 Stanovený čas musí byť striktne dodržaný, aby bol všetkým návštevníkom zaručený plynulý
proces .
 Dezinfikovanie rúk
 Dezinfikovanie povrchov + vetranie
V prípade akýchkoľvek nejasností nás kedykoľvek kontaktujte.

