Návštevy v Michalovskom domove
seniorov
Prinášame Vám informácie ohľadom návštev zverejnené na stránke
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a usmernenia týkajúce sa
interných predpisov Michalovského domova seniorov (ďalej len „MDS“).
 Od 01.07.2021 sú realizované návštevy v MDS bez obmedzenia.
 Návštevy sú dovolené pre deti od 15 rokov.
 Návštevy môžu byť realizované v exteriéri aj interiéri MDS, ak je však
možné odporúčame návštevám využívať pri dobrom počasí exteriér.
 Vyhradzujeme si návštevný čas a to:
denne od 15.00 hod. do 20.00 hod. a odporúčame maximálne dve osoby pri
klientovi po dobu najviac dvoch hodín.
 Každá návšteva prechádza cez vrátnicu a hlási sa pri informátorovi.
 V prípade, že návšteva je po prekonaní ochorenia COVID-19, potrebuje
sa preukázať pri informátorovi platným potvrdením od lekára.
 V MDS nie sú vytvorené možnosti testovania návštevníkov v zariadení.
 Testovanie návštevníkov v priestoroch zariadenia bude umožnené len pre
nezaočkovanú návštevu, ktorá prichádza ku klientovi v terminálnom
štádiu ochorenia, kde nie je iná možnosť testovania z dôvodu akútneho
zhoršenia zdravotného stavu klienta, ktorý vždy zhodnotí zamestnanec
zdravotného úseku.
 POZOR - pri nezaočkovaných návštevách sa musí preukázať návštevník
negatívnym testom, ktorý si sám vopred zabezpečí podľa nižšie uvedených
podmienok.
Niekoľko najčastejšie kladených otázok.


Sú pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) usmernenia, ktoré sú zverejnené na stránke
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzné?

Usmernenia, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
pre zariadenia sociálnych služieb a sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, sú
záväzné pre všetky ZSS a tieto sú povinné sa nimi riadiť v zmysle §6 písm. d) Nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. z 19. 5. 2021 na vykonanie niektorých opatrení
hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie
riešenia koronavírusu COVID-19.



Čím sa musíme preukázať pri návšteve klienta v zariadení sociálnych služieb?

Všeobecne platí, že ak návšteva nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, alebo
o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je potrebné sa preukázať
negatívnym testom pri vstupe do zariadenia.






návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu
(antigénový alebo PCR-test)
potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri antigénovom teste, alebo 72 hodín pri PCR
teste
v prípade, ak sú vytvorené možnosti testovania v zariadení sociálnych služieb, je možné
vykonať testovanie návštevy (AG testom) po dohode so štatutárom zariadenia priamo
v zariadení sociálnych služieb (ZSS).
Je potrebné, aby sa návšteva v zariadení preukazovala výlučne PCR testom?

Nie je potrebné vyžadovať od návštevy výlučne PCR test. Návšteva, ak nedisponuje
potvrdením o kompletnom zaočkovaní*, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší
ako 180 dní), je postačujúce, ak sa preukáže antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín.
Ak sú v ZSS vytvorené podmienky, je možné vykonať testovanie návštevy AG testom aj
priamo v zariadení.


Je nutné aby klient po návrate z nemocnice, alebo po návrate z domáceho prostredia
musel absolvovať pobyt v karanténe?

Ak sa ZSS nachádza v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni monitoring
a v stupni ostražitosti I. a II.), izolácia prijímateľa sociálnej služby po návrate
do zariadenia (z hospitalizácie, z vyšetrenia, pobytu v kúpeľoch, pobytu v domácom
prostredí) sa nevyžaduje.
Je nutné, aby absolvoval pobyt v karanténe novoprijímaný klient zariadenia sociálnych
služieb?
Pri prijímaní nového klienta do ZSS v zelenom, žltom a oranžovom okrese (teda v stupni
monitoring a v stupni ostražitosti I. a II.) platí:



- Ak má klient potvrdenie o kompletnom zaočkovaní*, potvrdenie o prekonaní ochorenia
COVID-19 (nie starší ako 180 dní), alebo negatívny výsledok PCR testu(nie starší ako
72 hodín), izolácia klienta nie je nutná.
- V ostatných prípadoch, teda v ružovom, červenom, bordovom a čiernom okrese (I. –
IV. stupeň varovania) je izolácia nutná. Po absolvovaní izolácie je potrebné vykonať AG
test.


Kedy bude možné aby sa zariadenia sociálnych služieb vrátili do „normálneho“ režimu?

Zariadenia sociálnych služieb sa vrátia do obvyklého režimu po skončení pandémie ochorenia
COVID-19, ktorú celosvetovo vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a po
ukončení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vyhlásenej vládou Slovenskej
republiky.

*kompletné zaočkovanie znamená:
- očkovanie osoby 14 dní po 2.dávke očkovania mRNA vakcínou
- očkovanie osoby 4 týždne po 1.dávke očkovania vektorovou vakcínou
- očkovanie osoby 14 dní po 1.dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou) ak
prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní
uvedených podmienok si Michalovský domov seniorov vyhradzuje možnosť
obmedziť a upraviť režim návštev.

