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NÁVŠTEVY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VO VZŤAHU 

K SARS-COV-2 ( OCHORENIA COVID-19) OD 26.4.2021 

 

 

 Dovoľujeme si Vás informovať o postupoch a možnostiach pre zabezpečenie návštev 

v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 (ochoreniu COVID-19). Postupy 

vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - odbor krízového manažmentu 

a bezpečnosti pre poskytovateľov sociálnych služieb so zameraním na návštevy a sú upravené 

podľa aktuálne platnej epidemiologickej situácie v danom regióne podľa COVID automatu MZ 

SR.  

Vzhľadom na priestorové a personálne podmienky zariadenia a v zmysle prevádzkového 

poriadku poskytovateľa sa návštevy povoľujú za dodržiavania nasledujúcich podmienok: 

a) Návštevy sú zatiaľ povolené v režime od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 12:00 

a od 13:00 do 16:30 (vzhľadom na pretrvávajúci zákaz návštev na lôžkových 

oddeleniach nemocnice Krupina je posledný možný vstup do budovy nemocnice 

o 15:30 hod.). Dočasne nie je možné návštevy realizovať cez víkend z dôvodu 

uzatvorenia budovy. 

b) Odporúčame Vám využiť pri vstupe do zariadenia schodisko, nakoľko používanie 

výťahu je tohto času vyhradené len pre personál a klientov. 

c) Počet osôb pre jedného návštevníka vo vnútorných priestoroch zariadenia je max. 2 

osoby.   

d) Preferujeme a odporúčame, aby za pekného počasia bola návšteva realizovaná 

v exteriéri ( nemocničný park alebo mestský park).  

e) Pri vstupe do priestorov zariadenie je návšteva povinná sa preukázať: 

- negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 ( PCR alebo AG) nie starším ako 72 

hodín; 

- dokladom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 

dní; 

- dokladom o kompletnom zaočkovaní a zároveň uplynulo 14 dní po ukončení 

očkovania proti SARS-CoV-2 alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším 

ako 180 dní a zároveň uplynulo 14 dní  alebo 30 dní (podľa druhu a výrobcu 

vakcíny) od prvého očkovania podľa platných výnimiek; 

f) Pri vstupe do zariadenia bude každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným 

teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia 

(zvýšená teplota nad 37,2 C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude umožnený vstup do 

zariadenia).  

g) Návštevník je povinný podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj 

čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze. 

h) Každá osoba vstupujúca do zariadenia je povinná použiť dostupnú dezinfekciu rúk. 

i) Návštevu ku klientom, u ktorých to zdravotný stav umožňuje, bude možné realizovať 

len vo verejných vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia (návštevná miestnosť, 
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spoločenská miestnosť, jedáleň, vestibul, park). Naďalej platí prísny zákaz vstupu 

cudzích osôb do izieb klientov!  

Od júna 2021 bude možné využívať pre návštevy nové priestory v nemocničnom parku, 

kde práve prebieha rekonštrukcia nového bezbariérového prístupu a výstavba altánku, 

ktorý bude určený pre potreby našich klientov, ktorý Vám poskytne súkromie. 

j) Návštevník prichádzajúci do kontaktu s príbuzným je povinný mať po celú dobu 

návštevy v interiéri prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. 

Odporúčame, aby návštevník aj klient mal prekryté horné dýchacie cesty aj počas 

návštevy v exteriéri. 

k) Dôrazne žiadame, aby návštevníci dodržiavali dostatočný odstup od ostatných 

klientov. 

l) Umožňuje sa aj opustenie zariadenia formou vychádzky s pohybom mimo uzatvorených 

priestorov s vysokou koncentráciou osôb (klient alebo rodina sú povinný oznámiť 

miesto vychádzky). 

m) Žiadame návštevy, aby počas návštevy nedávali svojím rodinným príbuzným prinesené 

veci a predmety do rúk, ale odovzdali ich personálu, aby mohla byť vykonaná 

dezinfekcia povrchov. 

n) Osoby, ktoré boli vycestované mimo územia SR žiadame, aby návštevu svojho blízkeho 

nerealizovali hneď po návrate zo zahraničia. 

o) Poskytovateľ je opravený regulovať množstvo návštevníkov vo vnútorných 

priestoroch zariadenia. 

 

 

Podmienky návštev sa môžu meniť podľa aktuálne platnej 

epidemiologickej situácie v danom regióne podľa COVID automatu MZ SR.   

 

V prípade nejasností a akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. číslach: 045 53 

23 988 ( Bc. Darnadiová) alebo 0903 647 781 ( Mgr. Hudecová). 

 

S pozdravom 

 

 

        Mgr. Lenka Hudecová 

               riaditeľka n.o. 
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