Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti
šírením nákazy koronavírusom Omikron
nariaďujem od 24.01.2022
opatrenia na zabránenie šírenia nákazy koronavírusom:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

pri vstupe do zariadenia meranie telesnej teploty u všetkých zamestnancov aj
návštevníkov (klientom sa meria teplota každý deň na oddeleniach)
povinne v zariadení používať respirátory FFP2 na prekrytie horných dýchacích
ciest
prísne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a hygienu rúk, používať
germicídne žiariče
zabezpečiť zvýšený monitoring zdravotného stavu klientov
zákaz návštev v interiéri zariadenia, povolené sú návštevy v interiéri iba u
ležiacich klientov a klientov v terminálnom štádiu a to v obmedzenom režime:
2 návštevy v týždni, maximálne 30 minút. Zakázané sú návštevy deťom do
15 rokov. Návštevy je potrebné dohodnúť so sociálnymi pracovníčkami alebo
so staničnými sestrami
priebežne dopĺňať zásoby ochranných pomôcok a používať ich
obmedziť prechádzanie z jednej budovy na druhú
plánované vyšetrenia klientov prehodnotiť a v prípade možnosti preobjednať
na iný termín, resp. vybaviť telemedicínou
všetky osoby prichádzajúce do zariadenia vypíšu čestné prehlásenie
s poučením

NÁVŠTEVY SA PREUKAZUJÚ POTVRDENÍM:
o kompletnom očkovaní:
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov
sa má zmeniť od 1.02.2022),
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa
má zmeniť od 1.02.2022),
- osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, čiže plus III.
dávka,

alebo prekonaní ochorenia Covid – 19:
- osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, uvedenú skutočnosť
je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, prípadne aj
potvrdením od všeobecného lekára
alebo testovaní:
- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72
hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.
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