Domov dôchodcov Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby č. 786

OPATRENIE č. – 10/2020
Názov:

DOČASNÉ OBMEDZENIE PLATNÝCH OPATRENÍ
V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID – 19
Druh:

Dočasné obmedzenie platných opatrení v Domove dôchodcov
Dolné Saliby
Účel:
Dočasné obmedzenie návštev a vychádzok prijímateľov sociálnej služby v Domove dôchodcov Dolné Saliby

Oblasť platnosti:

Opatrenie je platné pre všetkých zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je Domov dôchodcov
Dolné Saliby
Počet strán: 3

Vydanie: prvé

Vzťah k už vydaným opatreniam Domova dôchodcov Dolné Saliby:

Tvorí prílohu Domáceho poriadku DD Dolné Saliby

Gestorský útvar:

Schválil:

Dátum schválenia:

13.08.2020
Dátum účinnosti:

riaditeľ

13.08.2020

Mgr. Zuzana Bittová

Zásady práce s opatrením Domova dôchodcov Dolné Saliby:
1. Pridelenie opatrenia
Opatrenie č. 10/2020 dňa: 13.8.2020

2. Uloženie opatrenia
Opatrenie bude trvalo uložené u riaditeľa Domova dôchodcov Dolné Saliby,
pričom musí byť uložené tak, aby bolo prístupné všetkým zamestnancom Domova dôchodcov Dolné
Saliby, ktorí ju potrebujú aplikovať pri svojej práci.

3. Oboznámenie s opatrením
Zodpovedný vedúci zamestnanec je povinný bezodkladne po pridelení opatrenia zabezpečiť
oboznámenie všetkých zamestnancov s opatrením a zároveň informovať o tom, kde bude opatrenie
trvalo uložené.

4. Záznam o oboznámení zamestnancov s opatrením
Dátum

Meno a priezvisko zamestnanca

Funkcia

2

Útvar

Podpis

1. Dočasné obmedzenie platných opatrení v DD Dolné Saliby
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Galanta, sme zaviedli dočasné
obmedzujúce opatrenie v Domove dôchodcov Dolné Saliby nasledovne:
Od 13.8.2020 do odvolania je zákaz návštev našich klientov.
Od 13.08.2020 do odvolania obmedzenie vychádzok klientov .
Naďalej platí prísne rešpektovanie všeobecných zásad prevencie pred nákazou ochorením
COVID – 19 a to:
Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd.
Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou.
Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na
ruky na báze alkoholu.
Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne je zahodiť do koša.
Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.
Dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov
➢ Pravidelné čistenie priestorov podľa spracovaného dezinfekčného plánu; - Ranný filter
- meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a
pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v
zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ,
sekrécia z nosa);
➢ V priestoroch zariadenia sa zabezpečuje časté vetranie, používanie germicídnych
žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou prostredia na dezinfekciu
priestorov.
➢ Upravený spôsob sanitácie v prevádzke (druhy a frekvenciu používaných čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov a pomôcok), vedenie dokumentácie o vykonávaní
sanitácie v prevádzke.
Trvanie dočasného opatrenia bude záležať od priebehu epidemiologickej situácie v okrese
Galanta.

1.

Všetci zamestnanci musia byť s týmto opatrením riadne oboznámení.

2.

Príslušný vedúci zamestnanec zabezpečí dôkladné oboznámenie svojich podriadených
zamestnancov s týmto opatrením.

3.

Zamestnanci potvrdia svojimi podpismi, na určenom mieste opatrenia (druhá strana), že
boli dostatočne oboznámení s textom tohto opatrenia a že obsahu porozumeli.
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