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1.  Plán a režim návštev  

Návštevy príbuzných a blízkych osôb prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) v zariadení sa realizujú 

v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym 

krízovým plánom zariadenia.  

Návštevy PSS v našom zariadení sú realizované  za nasledovných podmienok: 

• Návštevné hodiny budú až do odvolania len v pracovné dni v čase od 9.00 do 18:15 podľa plánu návštev. 

• Za koordináciu návštev zodpovedá poverená osoba. Pri vstupe do ZSS a v exteriéri vrátnik. Na izbe PSS 

poverená službukonajúca opatrovateľka, prípadne sociálny pracovník.  

• Každú návštevu je potrebné  vopred dohodnúť telefonicky so sociálnou pracovníčkou na t.č.: 037/63 05 

290 (pýtať si sociálny úsek), stanoviť dátum a čas návštevy.  

• Návšteva je realizovaná so súhlasom PSS. 

• Pre osoby vstupujúce do areálu zariadenia je pri hlavnom vstupe - vrátnici zariadenia voľne dostupná 

dezinfekčná stanica rúk.  

• Každá osoba je povinná:  

− mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom 

− vydezinfikovať si ruky 

− absolvovať meranie telesnej teploty 

− preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu 

• Návštevník je poverenou osobou poučený o protiepidemických a bezpečnostných opatreniach pre 

návštevy počas pandemickej situácie.   

• Každý návštevník je povinný pri vstupe do areálu pravdivo vyplniť a podpísať čestné prehlásenie, že 

nebol posledné 2 týždne v zahraničí a nie je si vedomý toho, že by bol v kontakte s osobou 

s podozrením, alebo s potvrdením infekcie koronavírusom.  

• Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z 

ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v 

styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, nebude mu umožnený vstup so zariadenia (ani do 

vonkajších priestorov).  

• Povolené je priniesť PSS iba potraviny, ktoré sú hygienicky zabalené a majú dlhšiu dobu trvanlivosti. 

Všetky balíčky sa odovzdajú na vrátnici, kde sa dezinfikujú a po 3 hodinách sa odovzdajú PSS. 

1.1 Návšteva v návštevnej miestnosti  

• Návšteva je realizovaná v budove určenej pre návštevy (ďalej len „návštevná miestnosť“), ktorá 

disponuje dvomi označenými samostatnými vstupmi (z jednej strany vchádza PSS, z druhej strany zvlášť 

návštevník). Priestor je predelený sklenou výplňou, na ktorej sa nachádza z oboch strán telefón pre 

lepšiu komunikáciu. V budove je namontovaný germicídny žiarič.   



 

• Na návštevu jedného PSS môže prísť viacero osôb, vrátane maloletých detí. V návštevnej miestnosti sa 

môžu naraz zdržiavať maximálne 3 dospelé osoby. Ak na návštevu príde viac osôb, prestriedajú sa. 

• Čas trvania návštevy je najviac 30 minút. Po každej návšteve je vyhradených 15 minút určených na 

vyvetranie a dezinfekciu priestoru prípravkom oxychlorine. 

• Frekvencia návštev u jedného PSS je najviac jeden krát za týždeň, aby sa návštevy umožnili všetkým PSS, 

vzhľadom na to, že návštevné hodiny sú v dôsledku postupného uvoľňovania opatrení regulované. 

• Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné, aby sa minimalizoval osobný kontakt návštevy a PSS.  

 

1.2 Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia  

• Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia môže byť realizovaná iba na izbe PSS, ak je tento 

pripútaný na lôžko a zdravotný stav mu neumožňuje byť vysadený do vozíka. Taktiež ak ide 

o paliatívneho PSS. Návšteva musí byť dopredu ohlásená.   

• Každý návštevník je povinný preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším, ako 24 hodín, 

prípadne PCR testom. 

• Návštevník pred vstupom do izby musí mať oblečený jednorazový oblek/plášť, jednorazové rukavice 

a respirátor FFP2. 

• Zamestnanec, ktorý s ním prichádza do kontaktu, ako aj navštevovaný PSS, musia mať počas celej doby 

návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (respirátor bez výdychového ventilu, rúško). Toto 

opatrenie sa nevzťahuje na PSS, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo 

žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.  

• Na návštevu za PSS na izbu môžu prísť maximálne 2 osoby, ktoré sú za priehľadnou zástenou, 

umiestnenou pozdĺž lôžka PSS. 

• Na jednej izbe môže mať naraz návštevu iba jeden PSS. V izbe musí byť  zabezpečené pravidelné 

vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky, podlahy) 

vydezinfikujú.  

2. Dočasné opustenie zariadenia PSS 

Od 31.3.2021 je umožnené opustenie zariadenia PSS do domácnosti, minimálne po dobu 7 dní, pričom každé 

takéto opustenie zariadenia je individuálne posúdené. Naďalej pritom zostávajú v platnosti všetky 

predchádzajúce hygienicko-epidemiologické postupy.  

Sprevádzajúca osoba sa preukáže negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo bude 

otestovaná priamo v zariadení. 

Sprevádzajúca osoba je povinná pri vstupe do areálu pravdivo vyplniť a podpísať čestné prehlásenie, že 

nebola posledné 2 týždne v zahraničí a nie je si vedomá toho, že by bola v kontakte s osobou s podozrením 

alebo s potvrdením infekcie koronavírusom. 

Aj mimo zariadenia je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením 

COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä: 



 

• Umývať si ruky často tekutým mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou 

papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii tekuté mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný 

prostriedok na ruky na báze alkoholu. 

• Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst. Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou 

papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša. 

• Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 

• Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou. 

• Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí. 

• V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov 

Pri návrate do zariadenia je PSS povinný preukázať sa negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hodín. 

Následne bude izolovaný od ostatných PSS po dobu 10 dní, pričom sa jeho zdravotný stav bude pravidelne 

sledovať so zameraním na príznaky respiračného ochorenia. V prípade výskytu príznakov respiračného 

ochorenia alebo zvýšenej teploty PSS, zamestnanci okamžite budú postupovať v súlade s usmernením RÚVZ.  
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