Opatrenia prijaté v RDS v súvislosti s prevenciou a zamedzením šírenia ochorenia COVID
s účinnosťou od 23.11.2022
1. Povinnosť nosenia FPP2 (min. rúško) v interiéri (hlavne v spoločných priestoroch a počas aktivít),
zamestnanci majú k dispozícii respirátory a rúška na recepcii, klienti si v prípade potreby môžu respirátor
vyžiadať na zdravotnom alebo sociálnom úseku.
2. Respirátory vyhadzovať do na to určenej nádoby umiestnenej pri recepcii.
3. Častejšie si dezinfikovať ruky, v čase obeda vykonávať dohľad a upozorniť klientov.
4. Po návrate klienta z hospitalizácie/liečenia povinnosť 5 dňovej izolácie ukončenej AG testom.
5. Zamestnanci po dovolenke a klienti po priepustke v trvaní min. 24 hodín sa pri vstupe do zariadenia nahlásia
túto skutočnosť na recepcii a budú otestovaní službukonajúcou sestrou.

6. Prehľady izolácií aj s dátumom ukončenia naďalej zasielať riaditeľke v nastavenom štandarde, teda pri
každej zmene.
7. Všetkých zamestnancov, ktorí majú pracovné úväzky aj mimo RDS a zamestnancov ADOS pred nástupom
do služby otestovať Ag testom pred vstupom do zariadenia.
8. Tabuľky testovaných naďalej zasielať v nastavenom štandarde.
9. Pozitivitu alebo kontakt s Covid pozitívnou osobou u nimi riadených zamestnancov sú manažéri povinní
bezodkladne hlásiť riaditeľke.
10. Pozitívni zamestnanci zostávajú v 5 dňovej izolácii.
11. Pozitivitu alebo kontakt s Covid pozitívnou osobou u klientov hlási riaditeľke manažérka zdravotného
úseku.
12. Priebežné testovanie zamestnancov a klientov bude prebiehať na základe zistených výsledkov pozitivity,
krízový štáb na ďalšom zasadnutí stanoví termín testovania.
13. Upozorniť rodinných príslušníkov klientov OZM, aby si návštevy nahlasovali cez sociálny úsek. Požiadať
rodinných príslušníkov o zváženie pravidelných návštev.
14. Každá návšteva vstupujúca do zariadenia bude testovaná službukonajúcou sestrou, toto opatrenie
platí aj pre prvý kontakt.

15. Testovanie rodinných príslušníkov, ktorý chodia na návštevy denne (resp. viac krát za týždeň) bude
počas výskytu ochorenia Covid v zariadení každý 5 deň, ako dočasná prevencia proti šíreniu.
16. Poskytovatelia služieb a dodávatelia môžu vstupovať do zariadenia s prekrytím horných dýchacích ciest (bez
povinnosti testovať sa).
17. Príjem nových klientov len s platným testom (AG nie starší ako 48 hod. a PCR nie starší ako 72 hod.)

18. Externí stravníci vstupujú k výdaju obedov len s prekrytím horných dýchacích ciest.
19. Bielizeň do práčovne distribuovať z oddelenia v uzavretých vreciach a označiť ako infekčné.
20. Upratovačky do izieb pozitívnych klientov vstupujú len v ochranných pomôckach a s prekrytím horných
dýchacích ciest (respirátor FFP2).
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