
 

 

 

Zápis zo zasadnutia krízového tímu                                                    

zariadenia ÚSMEV – zariadenie pre seniorov 

Zápis zo zasadnutia krízového tímu zo dňa: 24.06.2022 

- Návštevy povolené v režime Základ 

- Povinnosť dodržiavať vyhlášky a nariadenia - hygienicko-epidemiologické pravidlá ako : 

dezinfekcia rúk pri vstupe do zariadenia, obmedzenie návštev pre osoby, ktoré majú alebo pociťujú 

respiračné problémy  

- Povinnosť v interiéri zariadenia používať respirátor FFP2 

- Návšteva sa nahlási na sociálno- prevádzkovom úseku tak ako doteraz, pri vstupe návštevu zapíšu 

zamestnanci do evidencie návštev 

- Návštevné hodiny určené pre návštevy zostávajú nezmenené ( doobeda 6 návštev v čase o 900  

hod., 940 hod., 1020 hod.; v poobedňajších hodinách sú to časy o 1400 hod., 1440 hod. a 1520 hod. ) 

- Povolený vstup aj pre deti pod 15 rokov v počte jedno dieťa, pri väčšom počte detí ( maximálny 

počet 2-3 deti ) bude umožnená návšteva v altánku zariadenia 

- na návštevu ku klientovi môžu prísť dve osoby plus jedno dieťa na 1 hodinu ( pri väčšom počte 

viď vyššie ) 

- ostatné opatrenia nezmenené - klienti majú umožnené návštevy aj k svojim príbuzným alebo 

priateľom aj na viac ako 24 hodín ( neobmedzene ), po návrate budú klienti otestovaní antigénovým 

testom, pričom test sa zopakuje o tri dni opäť 

      - v prípade, ak po návrate do zariadenia bude prijímateľ pociťovať zhoršenie zdravotného stavu 

(zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, 

dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa), je 

potrebné bezodkladne kontaktovať odborný personál zariadenia, ktorý vykoná testovanie Ag testom 

 

      - každá cudzia osoba vstupujúca do prevádzky (návštevy klientov, dodávatelia, poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti, atď.) je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 

 

- Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si 

ÚSMEV- zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 01007 Žilina vyhradzuje možnosť obmedziť a 

upraviť režim návštev pre klientov. 

 

Zmena opatrení je v platnosti od 01.07.2022 
 

 

 

Zapísala: Andrea Dujčíková    Schválila: PhDr. Alena Lišková 

           Inštruktor sociálnej rehabilitácie                       Riaditeľka 

Príloha: 

- Prezenčná listina 


