Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich klientov, vážení naši klienti,
vzhľadom k ďalšiemu postupnému uvoľňovaniu opatrení na Slovensku, Vás opäť informujeme aká bude situácia
ohľadne návštev v zariadeniach sociálnych zariadeniach a teda i v zariadení Gerium.
Dôležité pre nás sú stále opatrenia prijaté vládou SR a hlavným a regionálnym hygienikom, opatrenia z RÚVZ,
MZ SR a MPSVR SR a tiež usmernenia zo strany zriaďovateľa, ktorým je hlavné mesto.
Z tohto dôvodu Vás chceme informovať o pravidlách návštev a pobytov mimo zariadenia v čase po 31.05.
2021:
-

uvoľňovanie proti epidemických opatrení prinieslo ďalšiu zmenu v uvoľnení návštev v zariadeniach
sociálnych služieb,
aktuálne platný covid automat je vo fáze I. stupňa varovania a návštevy v zariadeniach povoľuje takmer
bez obmedzení, ale pri dodržaní nastavených pravidiel.

Aktuálne pravidlá návštev v Gerium:
•
•
•

návštevy sa preferujú stále v exteriéri oboch organizačných súčastí Gerium,
povolené sú aj v interiéri (návštevná miestnosť/vestibul), pri dodržaní nastavených pravidiel, a možné sú
návštevy už aj na izbe klienta,
stále platí, že preferencia návštev u čiastočne a úplne mobilných je v návštevnej miestnosti/vestibule
Gerium a za pekného počasia v exteriéri zariadenia.

Klienti môžu mať návštevy v exteriéri, ale tiež v interiéri a po dohode so službukonajúcim personálom i na
izbe klienta za týchto pravidiel:
- návštevu v exteriéri a tiež v interiéri si príbuzný nemusí vopred dohodnúť s pracovníkmi zariadenia,
stačí ak zapíše svoje údaje do návštevnej knihy na vrátnici,
- počet osôb v exteriéri pri návšteve je bez obmedzenia na jedného klienta, preferujeme však maximálne 4
osoby na jedného klienta,
- počet osôb v interiéri je s obmedzením počtu – a to dve osoby na jedného klienta,
- !!!Stále platí, že sa každá návšteva musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie
COVID-19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako
180 dní,
návšteva sa tiež môže preukázať dokladom o absolvovaní II. dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19,
od ktorej uplynulo minimálne 14 dní, alebo sa musí preukázať dokladom o absolvovaní I. dávky očkovania
od spoločnosti Astra Zeneca proti ochoreniu COVID-19, od ktorej uplynuli minimálne 4 týždne.
- návšteva v exteriéri môže byť v trvaní maximálne 3 hodiny a v interiéri v trvaní maximálne 90 minút,
stále je však v interiéri nutné dodržiavať pravidlo rúško, odstup a rukavice/dezinfekcia rúk.

Umožnenie vychádzania mobilných klientov mimo interiér a exteriér Gerium za týchto pravidiel:
•
•
•
•

opustiť zariadenie Gerium v zmysle vychádzky mimo zariadenie za účelom prechádzky, návštevy lekára,
nákupu ...... je možné po predchádzajúcom zahlásení sa u službukonajúceho personálu a zapísaní sa do knihy
príchodov a odchodov, kde klient udá približný čas návratu a miesto, kde sa bude zdržiavať,
taktiež po predchádzajúcom poučení klienta, aby preferoval miesta z nízkou koncentráciou osôb a pri
dodržiavaní proti epidemických pravidiel,
vychádzka mimo Gerium, čo sa týka dĺžky, je bez obmedzenia, preferujeme však maximálne 3
hodiny, pričom klient musí mať rúško/respirátor, dodržiavať odstupy od iných osôb, a pravidelne si musí ,
ak to bude možné, dezinfikovať ruky,
návrat z vychádzky mimo Gerium musí byť najneskôr do 18:00 hod.

!!!Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti, že návštevy v exteriéri a interiéri Gerium budú po 31.05. 2021:
-

v čase od 09:00 do 11:00 hod.

-

v čase od 14:00 do 18:00 hod.

-

Návštevy mimo týchto hodín môže vo výnimočných prípadoch povoliť štatutár zariadenia.

Pokiaľ máte ohľadne pravidiel návštev Vášho príbuzného akékoľvek otázky kontaktujte nás telefonicky,
osobne alebo mailom:
• Gerium - Pri trati 47 BA - Podunajské Biskupice – telefón: 02/40240116; 02/40240111;
02/40240117; +421 910 926 499; mail: cembova@gerium.sk
• Gerium Smolnícka 3 BA - Ružinov – telefón: 02/48213915; 02/48213914; 02/48213923;
+421 915 731 169; mail: kovacova.anicka@centrum.sk
!!!Platí, že kompetenciu rozhodnúť o úprave pravidiel návštev v individuálnych prípadoch - napr. pri
kumulácií viacerých návštev na izbe klienta, alebo nerešpektovaní nastavených proti epidemiologických
pravidiel a pod. - má štatutárny orgán zariadenia, vedúci pracovníci Gerium, sociálni
pracovníci a službukonajúci personál.
Pokiaľ plánujete dlhšie návštevy klientov priamo v rodinách/domácnostiach príbuzných, čiže mimo Gerium
stále platí, že :
•

•

•

Po návrate z pobytu, ktorý bude trvať viac ako 2 dni, sa musí klient vracajúci z rodiny svojich
príbuzných, preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie
starším ako 24 hodín, poprípade Ag test vykonáme v našom zariadení.
Pre bezpečný návrat Vašich blízkych do zariadenia po dlhšej návšteve v rodine je potrebné aby ste
dodržiavali pravidlo, že všetci členovia domácnosti, ktorí budú v styku s klientom zariadenia budú
mať negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 a budú dodržiavať ,,život
v bubline,, t.j. budú sa stýkať len navzájom, alebo maximálne s jednou ďalšou rodinou, ktorá žije
v jednej domácnosti.
Klienti, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa po návrate musia podrobiť karanténe
na 5 dní a následne im bude vykonaný antigénový test.

V prípade akýchkoľvek iných otázok nás kontaktujte na t.č.:
PhDr. Miroslava Čembová
+421 910 926 499
PhDr. Anna Kováčová
+421 915 731 169
Tešíme sa spolu s Vami, že vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu momentálne môžeme ešte vo
väčšej miere sprístupniť návštevy Vašich príbuzných – našich klientov. �
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821 06 Bratislava
mobil: +421 910 926 499
tel: +421 2 40240112
fax: +421 2 40240122
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