
Vážení návštevníci, 

v  súvislosti s výskytom ochorenia    

v Slovenskej republike, existencie rizika 

šírenia tohto prenosného ochorenia a 

potreby zamedziť tejto vzdušnej nákaze,                           

ako poskytovateľ sociálnych služieb pre 

Vašich blízkych Vás informujeme 

o bezpečnostných zásadách počas návštevy 

v zariadení:  

 

Návštevy Vašich blízkych Vám sprostredkujú 

naše sociálne pracovníčky, ktoré robia 

harmonogram návštev a dajú Vám všetky 

aktuálne informácie (napr. potreba 

preukázať sa negatívnym testom alebo, 

potvrdením o prekonanom ochorení, čestné 

prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli 

v kontakte  s pozitívnou osobou...).   

 

Na návštevu môže prísť viacero osôb, 

vrátane maloletých detí.  

 

Pri vstupe do zariadenia musíte mať  po celý 

čas prekryté dýchacie cesty spôsobom, ktorý 

nariaďujú aktuálne opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva.    

 

 

Na vrátnici sa zaevidujete  do       návštev 

pre prípad možného epidemiologického 

vyšetrovania.    

 

Tu Vám bude zmeraná telesná teplota. 

V prípade zvýšenej telesnej teploty nad 

37,2˚C návšteva nebude možná.   

 

Návštevu nie je možné povoliť osobám 

chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID 

19 a osobám podliehajúcim karanténnym 

opatreniam v súvislosti s ochorením COVID 

19. Výnimku možno udeliť iba pri 

paliatívnom sprevádzaní klienta 

v terminálnom  štádiu ochorenia. 

 

Pri vstupe si nesmiete zabudnúť 

dezinfikovať ruky.  

Na vrátnici sa nachádza dezinfekčná 

stanička označená piktogramom         . 

 

Návštevy prebiehajú  v návštevnej miest-

nosti pri vrátnici. Preventívne budete od 

svojich blízkych oddelení sklenenou výplňou 

a dorozumievať sa  budete prostredníctvom 

zvukového zariadenia. V návštevnej 

miestnosti môžu byť maxim.  3 dospelé 

osoby.    

 

 

 

Ak to situácia dovolí, návštevy budú 

umožnené postupne aj vo vonkajších 

priestoroch zariadenia (altánky, lavičky...) 

za dodržania  hygienických opatrení.   

 

Sociálne pracovníčky musia zorganizovať 

všetky návštevy, miesto návštevy sa musí po 

Vašom odchode dezinfikovať a  preto platí, 

že v čase trvania opatrení, môžete u nás 

pobudnúť       najviac 30 min.   

 

Z bezpečnostných dôvodov nie je  

počas návštevy  možný fyzický kontakt. 

 

Kvôli Vašej bezpečnosti sa pohybujte 

v areáli len po vyhradených komunikáciách, 

nechoďte   mimo určeného miesta.  

 

Dávajte si pozor na pohyb vozidiel. Na 

parkovanie použite vyhradené miesto.   

 

V prípade návštevy Vášho blízkeho 

v interiéri pri lôžku, sa pohybujete len 

s doprovodom.  

 

Na návštevu je zakázané vstupovať  pod 

vplyvom alkoholu a iných omamných látok.  

 

Rešpektujte informačné, príkazové, 

výstražné a zákazové bezpečnostné značky.  

 



V prípade, že počas návštevy ste utrpeli 

zranenie       Vy, alebo ste boli svedkom toho, 

že sa zranila iná osoba, informujte o tom 

zamestnanca, za účasti ktorého sa návšteva 

uskutočňuje. 

 

Ak  návšteva bude prebiehať pri lôžku Vášho 

blízkeho, budete musieť použiť podľa 

situácie v zariadení osobné ochranné 

pracovné prostriedky (napr.ochranný oblek, 

plášť, respirátor/rúško, rukavice, štít, 

návleky na nohy). O správnom použití týchto 

prostriedkov Vás poučí sprevádzajúci 

zamestnanec.  

 

Počas Vašej návštevy v zariadení 

nezasahujte do elektrických zariadení, 

nemanipulujte s požiarnym  zariadením       

 

V zariadení pre Vás platí        .  

 

Ak počas návštevy uvidíte, alebo zistíte 

nežiadúcu udalosť, ihneď informujte 

zamestnancov zariadenia                      .  

 

 
 
                     

                         
 

                      SPOLU TO ZVLÁDNEME 
 

Zdroj:     

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky  rozhodnutie č. OLP/2405/2020 o 

nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku 

a šíreniu prenosného ochorenia v súlade s § 48 

ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostné opatrenia 

pre návštevy v zariadení 

počas pandemickej situácie 

 

 

 

„SVETLO“, 

Zariadenie sociálnych služieb 

Olichov 

Kontakty: 

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov 

951 87 Olichov, pošta Volkovce 

IČO: 00351784 

DIČ: 2021058820 

Tel.: 037 / 6305 290 

e-mail: svetlo@zssolichov.sk 

www.zsssvetloolichov.sk 
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