
OZNAM 

pre verejnosť a príbuzných 

 

IV. FÁZA 

opatrení v uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách  

v súvislosti s ochorením COVID-19 

v zariadení pre seniorov Dom pokojného života, n.o., Hajnáčka  

realizovaná od 01.07.2020 

 
Oznamujeme verejnosti a príbuzným prijímateľov sociálnej služby, že od 01.07.2020  

sú v našom zariadení pre seniorov umožnené návštevy u prijímateľov sociálnych služieb 

v čase od 13
00

hod. do 19
00

hod.  s nasledovnými podmienkami: 

1) rešpektovať čas večere od 17
00

hod. do 17
30

hod. (prosíme, aby v tomto čase 

návštevníci nechodili);  

2) návštevy sa naďalej realizujú vo vonkajších priestoroch (t.j. mimo budovy, vonku 

v areáli); len v prípade veľmi nepriaznivého počasia môžu byť realizované                 

vo vnútorných priestorov mimo izieb klientov (hala, dolná chodba); 

3) naďalej dodržiavať odstup 5m medzi jednotlivými návštevami; 

4) pri vstupe každému návštevníkovi zmerať bezkontaktným teplomerom teplotu 

a v prípade zvýšenej teploty (nad 37,2°C) alebo príznakov respiračného ochorenia 

(kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup;  

5) pri vstupe je nutné zabezpečiť hygienu rúk (dezinfekčným gélom, rukavicami); 

6) návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný 

prijímateľ sociálnej služby má počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie 

cesty rúškom (poprípade šatkou, šálom...); 

7) maximálna dĺžka návštevy je 60 minút. 

 

Ďalšie opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných službách: 

1) povolené krátkodobé opustenie zariadenia pre seniorov počas dňa (max. 2 hodiny);     

po návrate do zariadenia je potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygieny             

pri vstupe (umytie rúk a dezinfekcia); 

2) povolené opustenie zariadenia do domácnosti na víkend alebo sviatky (max. 3 dni);   

po návrate bude povinné čestné prehlásenie rodinného príslušníka, že zabezpečil 

všetky potrebné opatrenia počas pobytu prijímateľa v domácnosti, ako aj  pri preprave 

zo zariadenia a naspäť do zariadenia!!; 

3) povolené externé služby starostlivosti o telo v priestoroch zariadenia (kaderníčka); 

4) povolené organizovanie spoločných aktivít v malom počte účastníkov (maximálne 15), 

vrátane bohoslužieb. 

 

 

Opatrenia sú účinné do odvolania. 

Opatrenia môžu byť aktualizované. 


