SENIOR DOM SVIDA
Ul. SNP 4, 089 01 Svidník

OZNÁMENIE
Vážení príbuzní a priatelia prijímateľov sociálnych služieb Senior domu SVIDA,
vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID 19, za
účelom zníženia rizika šírenia vírusu a v záujme ochrany a zdravia prijímateľov sociálnych
služieb bude pri návštevách postupovať nasledovne:
Návštevy sú v novom režime povolené do odvolania a to od 9:00 do 11:00 hod. a od
13:00 do 15:00 hod. – avšak vždy po dohode s recepčnou službou a včasnom nahlásení
návštevy.
Každú návštevu je potrebné nahlásiť vopred na tel.č.: 054/788 21 42
Maximálna doba návštevy je stanovená na 30 min. Návšteva bude prebiehať
prostredníctvom presklenej bariéry na mieste na to určenom, kde osobitný vchod má návšteva
i prijímateľ sociálnych služieb.
Návšteva je povinná preukázať sa:
• potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby) alebo
• potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 90 dní od prekonania bez testu, od 90 do
180 dní od prekonania s testom – PCR nie starší ako 72 hod. a AG test nie starší ako 48 hod.)
• vstup do priestorov je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho
usmernenia FFP2) počas celej doby návštevy.
Status plne zaočkovanej osoby znamená:
✓ očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej
dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
✓ očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
✓ očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti
ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.
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