HRONOV, tvoj nový domov v BRUSNE.

OZNAM A POKYNY PRE NÁVŠTEVY

Vzhľadom k aktuálnym obmedzeniam prijatým v súvislosti s vírusom COVID-19, sme zriadili
bezkontaktnú návštevnú bunku mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb. Miestnosť sa
nachádza na prízemí budovy, v ktorej sídli aj zariadenie sociálnych služieb Hronov, so
samostatným vchodom z bočnej strany budovy. Návšteva je od navštívenej osoby kompletne
oddelená priehľadným plexisklom, čím je zaručená bezkontaktnosť a tým znemožnený prenos
vírusu COVID-19.
Nariadenia a pokyny pri návšteve:
-

možnosť návštevy výlučne po telefonickom objednaní

-

vstup len s vlastným rúškom, vlastnými rukavicami a bez zvýšenej teploty (nad 37 st.
Celzia)

-

dĺžka návštevy je max. 30 min. denne pre jednu navštívenú osoby

-

počet osôb na návšteve – max. 2 osoby

-

každá návšteva sa nahlási na vrátnici zazvonením na zvonček, následne poverený
personál zariadenia odomkne návštevnú bunku, pri odchode sa takisto nahlási na
vrátnici zariadenia, že návšteva sa ukončila

-

objednávanie na návštevy len telefonicky na čísle: 0918 261 900 a možnosť návštevy
len po potvrdení voľného termínu

-

ani počas návštevy nie je možné preberať či odovzdávať žiadne predmety pre
prijímateľov

-

návštevné hodiny:
pondelok – nedeľa od 9,00 do 10,30 hod. a od 14,00 do 19,00 hod., v 30 min.
intervaloch. Posledná možná návšteva je v čase od 18: 30 hod.
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HRONOV, tvoj nový domov v BRUSNE.
V prípade, že nemôžete prísť na návštevu osobne alebo zdravotný stav navštívenej osoby jej
neumožňuje prísť do návštevnej bunky, zriadili sme pre Vás možnosť online návštevy
prostredníctvom aplikácie WhatsApp a Messenger.
Kontakty
 WhatsApp: +421 918 261 900
 Messenger: Hronov Brusno

Pokyny a pravidlá na online návštevu:
-

možnosť návštevy výlučne po telefonickom objednaní

-

dĺžka návštevy je max. 30 min.

-

objednávanie na online návštevu len telefonicky na čísle: 0918 261 900 a možnosť
online návštevy len po potvrdení voľného termínu

-

návštevné hodiny: pondelok – nedeľa od 9,00 do 10,30 hod. a od 14,00 do 19,00 hod.,
v 30 min. intervaloch. Posledná možná návšteva je od 18: 30 hod.

Žiadame Vás o dodržiavanie všetkých nariadení súvisiacich s návštevou. Zároveň Vás prosíme
o tolerantnosť, dochvíľnosť, aby sme boli schopní dodržať harmonogram návštev.

Ďakujeme za pochopenie.

V Brusne 8. 5. 2020

Hronov, n.o.
Záhumnie 551
976 62 Brusno
Mobil: +421 915 820 878
E – mail: riaditelka@hronov.sk
www.hronov.sk

IČO: 50892321
DIČ: 2120672884
IBAN: SK79 1100 0000 0029 4705 1045

