Bársonyos-Pervátpuszta Időskorúak Szociális Otthona
----------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató
az intézmény látogatási szabályairól
Kedves Hozzátartozók, Látogatók!
A COVID-19 fertőzés második hullámának fenyegető
szempontjából fontos védő-óvintézkedésekre hívják fel
idősellátásban dolgozóknak ezeket különösen szem előtt
otthonban élő idős emberek – az Önök hozzátartozóinak érdekében.

jelei a megelőzés
a figyelmet. Az
kell tartanunk, az
egészsége védelme

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2020. augusztus 15. napjától az alábbiakban
foglaltak szerint módosítjuk a látogatásra vonatkozó intézményi szabályozás
rendjét/feltételeit, melyeket kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, és azt
maradéktalanul betartani!
Hozzátartozójának látogatását kérjük szíveskedjen a látogatást megelőzően,
munkanapokon 8.00-14.00 óráig telefonon jelezni, az alábbi elérhetőségen:
Telefon: 06 34 358 122
Látogatás rendje:


látogatási idő minden nap délelőtt 9:00 órától 11:00 óráig, délután 14:00 órától
17:00 óráig



látogatók kizárólag az intézmény főbejáratán léphetnek be az intézménybe,
a hátsó bejáratot látogatás céljából nem lehet használni



az intézménybe történő belépéskor, a főbejáratoknál elhelyezett látogatási
naplót, nyilatkozatot, kérjük minden esetben szíveskedjenek kitölteni



a látogatás tartama alatt, szájmaszk viselése minden látogatónak kötelező



az intézményben történő tartózkodás fennjáró lakók látogatásakor, jó idő
esetén lehetőleg az intézmény kapujánál lévő filagóriában történjen



a szobákban fekvő beteg, vagy ágyhoz kötött időseink látogatásakor kérjük
betartani azt, hogy a szobában egyidejűleg maximum 2 látogató tartózkodjon,
lehetőleg fél óránál nem hosszabb időtartamig.

Látogatókra vonatkozó szabályok:
- Látogatók belépése az intézmény főbejáratán keresztül történhet.
- Az intézményt csak egészséges személy látogathatja.

- Az intézmény
testhőmérsékletének
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előtt

kötelező

a

látogatók

mérése.
- Szájmaszk viselése minden esetben kötelező.
- Az intézménybe történő belépéskor kötelező használni a főbejáratnál elhelyezett
kézfertőtlenítő készüléket.
- Az ellátottak és a látogatók közötti 2 méter távolság betartására javasolt.
- Intézménybe történő belépésének és kilépésének időpontja, valamint Ön és
kísérőjének személyes adati a látogatási napolóba rögzítésre kerül.
- Az intézményben lakók számára csomag (élelmiszer, használati tárgyak,
egészségügyi és tisztálkodási termékek) átadható.
Fennjáró ellátottak látogatására vonatkozó szabályok:
- Látogatás helyszíneként kérjük, az intézmény kertjében levő filagóriát részesítsék
előnyben. Rossz idő esetén, természetesen az intézmény közösségi terei is igénybe
vehetők.
Kérjük, a lakószobákat lehetőleg ne használják látogatás céljára, ha mégis szükséges
oda bemenniük, akkor ott egy időben 2 látogatónál több személy ne tartózkodjon és a
látogatás ideje a fél órát ne lépje túl.
-A látogatóknak szájmaszk használata kötelező!
Ágyban fekvő gondozottak látogatására vonatkozó szabályok:
- Többágyas szobában, az ágyban fekvő gondozottat egyszerre csak kettő
személy/családtag látogathat.
- Amennyiben a többágyas szobában fekvő gondozottakhoz, egy időben több
látogató érkezik, ez esetben kérjük a látogatók úgy váltsák egymást, hogy egyszerre
maximum 2 hozzátartozó tartózkodjon a szobában, a kellő távolság betartásának
figyelembe vételével.
Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat és Látogatókat, hogy a fenti szabályokat legyenek
szívesek a szeretteik és az intézmény működésére vonatkozó kötelezettségek
teljesítése érdekében maradéktalanul betartani!
Jelen szabályzat visszavonásig érvényes, módosítás esetén továbbra is tájékoztatni
fogjuk Önöket.
Bársonyos–Pervátpuszta Időskorúak Szociális Otthona a látogatási naplóban kezelt
személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének
(GDPR) 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a rá vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítése érdekében kezeli.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre.
Bársonyos-Pervátpuszta, 2020. augusztus 14.
Benisné Varga Valéria
intézményvezető

