HUMANITÁR, n. o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej
starostlivosti, Škultétyho 19, 080 01 Prešov
Prevádzka: Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov,
Denný stacionár, Probstnerova cesta č. 668/6, 054 01 Levoča
Prevádzka: Špecializované sociálne poradenstvo, Probstnerova cesta č. 2, 054 01 Levoča,
Šafárikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves

Informácie pre rodinných príslušníkov
Vážení rodinní príslušníci!
Vzhľadom na ukončenie mimoriadnej situácie, rovnako na zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 sme prijali
opatrenia:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ak chcete navštíviť svojho rodinného príslušníka je POTREBNÉ sa nahlásiť v pracovných dňoch v čase od
07:00 hod. – 09:00 hod. na tel. čísle 053/44 93 550. Ak nezadáte žiadnu klapku, budete prepojení priamo
na recepciu. V prípade, že zavoláte v čase mimo vyhradených hodín, nebude možné návštevu nahlásiť.
Návštevné hodiny: pondelok až piatok
od 15:00 hod. do 17:00 hod.
sobota a nedeľa
od 09:00 do 11:00 hod. , od 15:00 do 17:00 hod
V areáli zariadenia môže návšteva trvať max. 1 hodinu. max. 3 osoby
Vstup do areálu zariadenia je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest. Vstup do areálu zariadenia
je možný len s respirátorom FFP2. Počas celej dĺžky návštevy musí byť respirátor správne nasadený.
V prípade nedodržania pokynov nebude návšteve vstup do areálu umožnený ev. bude návšteva
požiadaná, aby opustila priestory zariadenia.
Žiadame, aby ste dodržiavali odstup. Odstup medzi Vami a Vašim rodinným príslušníkom musí byť
minimálne 2 metre.
Všetky prinesené veci Vášmu rodinnému príslušníkovi odovzdajte prosím pri vstupe poverenému
zamestnancovi, ktorý ich vydezinfikuje a následne odovzdá Vášmu rodinnému príslušníkovi.
Vychádzky s doprovodom rodiny mimo zariadenia sú povolené len na základe „Čestného prehlásenia“
Dovolenky do domáceho prostredia sú povolené. Po návrate prijímateľa sociálnej služby do zariadenia
bude prijímateľ sociálnej služby otestovaný ATG testom v zariadení. V prípade akýchkoľvek zdravotných
problémov je povinnosťou prijímateľa sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov bezodkladne nahlásiť
dané skutočnosti vedúcim zamestnancom, alebo službu konajúcemu personálu. Dĺžka pobytu
v domácom prostredí bude konzultovaná s ošetrujúcim lekárom a zdravotným personálom zariadenia.
Individuálne vychádzky sú povolené.
Organizácia HUMANITÁR n.o. bude postupne tieto opatrenia upravovať podľa pokynov ministerstva
zdravotníctva, RÚVZ a aktuálnej epidemiologickej situácie. Všetky informácie nájdete aj na našej webovej
stránke www.humanitar.sk v časti AKTUÁLNE.
Tieto opatrenia sú účinné od 11.10.2022 do odvolania.

Žiadame všetkých rodinných príslušníkov, aby tieto opatrenia dôsledne dodržiavali. Žiadame, aby ste volali
len vo vyhradenom čase, nevolali tútorom, ale len na hore uvedené telefónne číslo.
Za pochopenie ďakujeme!
V Levoči, dňa: 10.10.2022
PhDr. Anetta Cierny
Štatutárny zástupca n.o.

Daniel Hurai
Technicko- prevádzkový riaditeľ
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