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NÁVŠTEVY  

V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VO VZŤAHU 

K  OCHORENIU COVID-19 OD 27.4.2022 DO ODVOLANIA 

 

 Dovoľujeme si Vás informovať o postupoch a možnostiach pre zabezpečenie návštev 

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

 

Vzhľadom na priestorové a personálne podmienky zariadenia a v zmysle prevádzkového 

poriadku poskytovateľa sa návštevy povoľujú za dodržiavania nasledujúcich podmienok: 

a) Návštevy sú povolené v režime od pondelka do nedele v čase od 9:00 do 11:30 a od 

13:00 do 18:00 hod.  

b) Návštevy môžu byť realizované vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia. 

c) odporúčame každému návštevníkovi, aby pred návštevou klienta v zariadení zvážil 

možnosť absolvovať Ag test (samostest), ako prevenciu voči šíreniu ochorenia v 

zariadení a tým predchádzali ohrozeniu svojho rodinného príslušníka a našich 

zamestnancov pred nákazou Covid-19 v zariadení. 

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

osoby, v priestoroch na to vyhradených (návštevná miestnosť, jedáleň, spoločenská 

miestnosť). Poskytovateľ je opravený regulovať množstvo návštevníkov 

vo vnútorných priestoroch zariadenia vzhľadom na jeho priestorové možnosti. 

e) Podľa vyhlášky ÚVZ zo dňa 20.4.2022 je každý návštevník zariadenia sociálnych služieb 

povinná mať po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom 

FFP2.  

f) Pri vstupe do priestorov zariadenie bude vykonaný monitoring návštevníka a každému 

návštevníkovi bude 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) Naďalej platí prísny zákaz vstupu cudzích osôb do izieb klientov!  Návštevu ku klientom, 

u ktorých to zdravotný stav neumožňuje, bude možné realizovať návštevu aj pri lôžku.  

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

klientov. 

 

VYCHÁDZKY 

- Klient môže opustiť zariadenie aj formou vychádzky v čase od 9:00 do 18:00 príp. 

podľa predchádzajúcej dohody so sociálnou pracovníčkou, ktorú môžete kontaktovať 

na tel. čísle: 045 53 23 988 od pondelka do piatku v čase od 7:00 do 15:30 hod.   
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- Pred vychádzkou sprevádzajúca osoba musí dodržať podmienky uvedené v bode a), 

c), f), g). Vychádzka môže byť využitá pre potreby vybavenia úradných záležitostí, 

nákupu, prechádzky po meste, návštevy. Výnimkou je účasť na rodinných oslavách 

a hromadných podujatiach, kedy klient po návrate absolvuje preventívne 3 dni 

v izolácii a počas tohto obdobia nebude klientovi umožnená návšteva ako prevencia 

zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

Podmienky návštev sa môžu meniť podľa aktuálne platnej 

epidemiologickej situácie. 

 

 

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

045 53 23 988 ( Bc. Záhorecová) alebo 0903 647 781 ( Mgr. Hudecová). 

 

 

V Krupine, dňa 28.4.2022 

 

 

 

        Mgr. Lenka Hudecová 

               riaditeľka n.o. 
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