Informácia pre verejnosť a príbuzných
DD a DSS Žiar nad Hronom oznamuje verejnosti a príbuzným, ktorí majú
umiestnených svojich rodinných príslušníkov v našom zariadení, že starostlivosť
poskytujeme v bežnom režime.
V zariadení je vyhlásená momentálne karanténa, zakázané sú všetky
návštevy. Rodinní príslušníci sa môžu kontaktovať so svojimi príbuznými telefonicky.
Klienti nesmú opustiť objekt DD a DSS v záujme ich zdravia.
V súčasnosti sa nepreberajú nákupy od rodinných príslušníkov pre klientov
z dôvodu možného kontaminovania tašiek, obalov potravín a pod. Nákupy pre
klientov sú zabezpečované hromadne dodávateľskými firmami, ktoré nám tovar
dovezú priamo do zariadenia a klienti si ho preberú.
V DD a DSS Žiar nad Hronom sa vytvoril krízový štáb na riešenie mimoriadnej
situácie v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom
(COVID -19, SARS – CoV). Krízový štáb podnikol nasledovné kroky:
 má pripravený plán preventívnych a krízových opatrení,
 je v stálom spojení s našim zriaďovateľom – Banskobystrickým
samosprávnym krajom, ako aj s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva, reaguje ihneď na všetky aktuálne pokyny,
 vzájomne sa chránime používaním rúšok, rúška nosia aj klienti zariadenia,
 všetky činnosti sociálnej služby sú zatiaľ poskytované kompletne.
Kontakty na podávanie informácií:
 kontaktná osoba pre všeobecné informácie o zariadení a pripravenosti na
situáciu
riaditeľ zariadeniaIng. Peter Hlaváč, č. tel. 045/678 29 10
 kontaktné osoby na informácie podávané príbuzným o klientoch
- PhDr.Marta Šuhajdová– vedúca zdravotného úseku, č. tel. 045/678 29 29
- Beata Mišutová– sestra, č. tel. 045/678 29 28.
Upozorňujeme, že podávanie informácií sa bude poskytovať len v čase
13,00 hod. – 14,00hod. Pri volaní mimo uvedeného času negarantujeme, že
sa verejnosť dovolá na telefónne linky, pretože kontaktné osoby
zabezpečujú iné pracovné úlohy spojené s prevádzkou zariadenia!
Chceme ubezpečiť rodinných príslušníkov a ostatnú verejnosť, že robíme
všetko preto, aby sme túto situáciu zvládli bez väčších problémov a obmedzení
klientov.
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