
Plán uvoľňovania opatrení v OAZIS – ZSS a režim
návštev v súvislosti s ochorením COVID – 19

Plán uvoľňovania opatrení

Plán uvoľňovania opatrení a plán návštev je zostavený na základe zverejnenia Ministerstva
práce,  sociálnych  vecí  a rodiny, pri  čom realizácia  je  závislá  od  vývoja  epidemiologickej
situácie a je rozdelená do štyroch fáz. Úplne otvorenie OAZIS – ZSS je vo 4. fáze t. j. od
1.7.2020

1. fáza – od 3.6.2020

-  umožnenie návštev klientov vo vonkajších priestoroch
- umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov ZSS v sprievode zamestnancov   
s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb

-  umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia 
-  povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič)

2. fáza –od  8.6.2020

- umožnenie návštev v ZSS aj na izbách klientov, ak ju obýva sám
- umožnenie návratu klientov do ZSS po pobyte v domácom prostredí
- umožnenie prechodu klienta z ZSS do iného ZSS
- pohyb klientov ZSS mimo zariadenia bez obmedzení

3. fáza – od 15.6.2020

- umožnenie prijímania žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
- umožnenie opustenia ZSS do domácnosti (víkendy, sviatky)
- povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov

4. fáza – od 1.7.2020

-  obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych 
obmedzeniach 

 HYGIENICKO - EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA PRIJATÉ PROTI ŠÍRENIU 
COVID – 19 OSTÁVAJÚ NAĎALEJ V PLATNOSTI

-  požívanie OOP zamestnancami
-  používanie OOPP osobami, ktoré prídu zo zariadenia poskytnúť svoje služby. Počas 

poskytovanie týchto služieb musí mať ochranu tváre aj externá osoba, aj klient
-  zvýšené čistenie priestorov a ich dezinfekcia



-  ranný filter – meranie TT, dezinfekcia rúk, pravidelné sledovanie zdravotného stavu 
klientov a zamestnancov

- TT zamestnancom meria službukonajúca setra pred príchodom a pri odchode a hodnotu TT 
napíše do určeného formulára

- časté vetranie dezinfekcia priestorov germicidnými žiaričmi

PLÁN NÁVŠTEV

- v dobe od 3.6. – 8.6.2020 návšteva je možná len vo vonkajšom priestore areálu OAZIS
- návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia je plánovaná v druhej fáze uvoľnenia
- neoddeliteľnou súčasťou plánu návštev sú pokyny pre návštevníkov od 3.6.2020

 1. Návštevu môžu prijať iba klienti, ktorí majú ako 62 rokov

 2. Návšteva sa musí dopredu telefonicky zahlásiť u vedúcej sestry v pracovných dňoch        

od 8.oo hod od 14.oo hod na telefónnom čísle:  Komárno: 0918/385-345

                                                                                    Balvany: 0908/730-444

 3. Návšteva bude mať po vzájomnom dohovore s vedúcou sestrou určený dátum a presný čas 

návštevy

 4. Maximálny počet návštevníkov k jednému klientovi sú dve osoby s ochrannými rúškami 

na tvári a maximálny čas návštevy je 30 minút

 5. Dopredu dohodnutá návšteva sa hlási na vrátnici u službukonajúcej osoby, ktorá ju zahlási 

službukonajúcej sestre

 6. Pri vstupe na vrátnicu si návšteva vydezinfikuje ruky

 7. Sestra na vrátnici odmeria návšteve TT, zadokumentuje ju do určeného zošita čo návšteve 

potvrdí svojim podpisom

 8. Sestra odprevadí návštevu na vyhradené miesto

9. Návšteva je povolená denne maximálne pre 5 klientov

10. Návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia budú povolené v neskorších fázach 

uvoľňovania

11. Po skončení každej návštevy je sestra povinná hlásiť upratovačke, aby vydezinfikovala 

miesto vyhradené pre návštevy


