Aktuálne opatrenia v zariadení a celková organizácia chodu RS CLAUDIANUM podľa
aktuálnych hygienicko-epidemiologických a MPSVaR opatrení

Znovuotvorenie zariadenia:
Znovuotvorenie zariadenia začalo 9.6.2020
Fungovanie prevádzky je zabezpečené každý utorok a štvrtok.
Od 22.6 poskytujeme sociálne služby v zariadení už aj v STREDY
Rozsah poskytovaných hodín je v čase 8.30 -15.00
Online podporné skupiny WhatsApp: háčkovanie a varenie každý pondelok 9.30 a 10.30 - ZOSTÁVA BEZ
ZMENY
Tento spôsob fungovania je do odvolania. Budeme sa riadiť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a
podľa nariadení MPSVaR. Akákoľvek zmena bude bezodkladne oznámená.
Pri prvom raze je potrebné doniesť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
Každý deň pri vstupe bude podpísaná aktualizácia čestného prehlásenia o zdravotnom stave.
Z dôvodu zamedzenia kontaktu s inými skupinami bude vstup do zariadenia výhradne cez parkovisko, zo
Súkeníckej ulice. Vstup zo Štúrovej ulice bude uzamknutý. Po dohode je možné telefonicky oznámiť
príchod zo Štúrovej ulice, prídeme otvoriť.
Príchod do zariadenia:
Noste rúško.
Obmedzte zhromažďovanie pred vstupom do budovy a minimalizujte čas strávený pred zariadením len na
nevyhnutné odovzdanie a vyzdvihnutie klienta od zamestnanca pred vstupom do/východom z budovy
zariadenia.
Pred budovou dodržujte rozostupy na 2 metre.
Zariadenie určí, či bude vstup do vnútorných priestorov sprevádzajucej osoby umožnený. V opačnom
prípade do zariadenia nesmú vstúpiť ani sa v nich pohybovať sprevádzajúce osoby klientov, ani žiadne
cudzie osoby.
Každý deň pri vstupe do budovy je zmeraná teplota každému klientovi bezkontaktným teplomerom.
V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia - zvýšená teplota –nad 37,2 °C (alebo
v závislosti od zdravotného znevýhodnenia klienta), kašeľ, sekrécia z nosa klienta nebude umožnený vstup
do zariadenia.
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Vo vstupnej hale je voľne dostupná, bezpečne umiestnená dezifekcia rúk.

V priestoroch zariadenia:
Po príchode do budovy zariadenia, po prezutí a vyzlečení, je potrebné zabezpečiť dôkladnu hygienu rúk.
Počas dňa bude pravidelne sledovaný zdravotný stav klientov.
V prípade vyskytnutia príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty bude klient okamžite
izolovaný, bude kontaktovaná sprevádzajúca osoba.Klient bude odovzdaný pred budovou zariadenia.
Po zistení príznakov nie je možné minimálne 48 h klienta prijať naspäť do zariadenia.
Zamestnankyne a klienti v interiéri a exteriéri zariadenia môžu mať nasadené rúško dobrovoľne.
V prípade kontaktu s inou osobou ( napr. Sprevádzajúca osoba) je rúško povinné.
Činnosti zariadenia budú organizované prevažne v exteriéri.
Do odvolania nie je možné využívať kuchynku, používať erárne riady a príbory. Je potrebné nosiť vlastné.
Klient bude mať zabezpečenú stravu a pitný režim vo vlastných nádobách, ktoré si zakaždým
zoberie so sebou domov.
Pred podávaním stravy si každý klient musí dôkladne umyť ruky.
V zariadení používa vlastný uterák, ktorý na konci dňa berie pravidelne domov na výmenu alebo si
zabezpečí jednorázové papierové utierky, ktoré bude používať

Počet klientov v zariadení:
V zariadení do odvolania bude fungovať :
Skupina A – utorok a štvrtok 8.30-15.00h
Skupina B – pondelok WhatsApp podporná skupina háčkovanie/varenie, streda 8.30-15.00h,

V prípade, ak klient alebo s ním v spoločnej domácnosti žijúca osoba patrí do rizikovej skupiny, je na
zodpovednosti rodinných príslušníkov klientov, aby zvážili tieto rizikové faktory a rozhodli, či klient bude
zariadenie navštevovať.
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