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Domov dôchodcov
do a domov sociálnych služieb
Úzka Úzka č. 49, 982 01 Tornaľa

OZNÁMENIE
Oznamujeme všetkým príbuzným a blízkym našich klientov, že pobyt
klientov mimo zariadenia a návštevy v DD a DSS Tornaľa v období od 23.12.2020
do 3.1.2021 sú možné za nasledovných podmienok:
1. Klient môže zmeniť pobyt v zariadení za bezpečný pobyt počas sviatkov
v domácom prostredí, ak:
-

klient mal v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového
testovania antigénovými testami negatívny výsledok,
klient aj rodinní príslušníci (osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta)
počas pobytu mimo domova dodržiavajú základné hygienicko
epidemiologické opatrenia, t. j. :
nosenie rúška mimo domácnosti,
odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti
(t. j. aj od iných rodinných príslušníkov, nevykonávanie návštev iných
domácností a ani ich prijímanie v domácnosti),
dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas
pobytu svojho rodinného príslušníka, klienta zariadenia
pri návrate v záujme bezpečnosti návratu do kolektívneho zariadenia
absolvuje klient antigénový test, alebo sa pri návrate do zariadenia
preukáže negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 hodín.

2. V DD a DSS Tornaľa naďalej platí zákaz návštev, výnimku môže udeliť
riaditeľka zariadenia za podmienok:
-

ak sa jedná o klienta v terminálnom štádiu života
návštevu je potrebné dojednať telefonicky na tel. čísle +421903483619
návštevy sú povinné nosiť rúška počas celej doby návštevy, dodržať
odstup a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby
návštevu realizovať v presne vyhradenom priestore a dodržiavať pokyny
službu konajúceho personálu

3. Možnosť komunikácie s klientmi je zabezpečená aj
informačno
komunikačnými technológiami prostredníctvom video hovorov cez
aplikácie: messenger, facebook, skype. Záujemcovia o uvedenú
komunikáciu môžu požiadať sociálnych pracovníkov počas pracovných
dní telefonicky v dobe od 8.00 do 15.00 hod. na č. +421475511211,
+421903483619

Zároveň Vám všetkým chcem v mene svojom ako aj v mene
všetkých zamestnancov domova zaželať pokojné Vianočné sviatky plné
lásky a pohody. V novom roku prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných
a pracovných úspechov. Aj naďalej v tomto ťažkom období vynaložíme
maximálne úsilie na ochranu zdravia Vašich blízkych.

V Tornali, 17. decembra 2020

Ing. Ida Melichová
riaditeľka DD a DSS

