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PODMIENKY A MOŽNOSTI NÁVŠTEV A VYCHÁDZOK 

V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SVETLO Krupina, n.o.,  

PLATNÉ PODĽA COVID AUTOMATU VYDANÉHO MZ SR 

 

 

Čierna fáza 

- Zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb; 

- Neodporúča sa opustiť priestory zariadenia, len v prípade nevyhnutného 

vyšetrenia alebo ošetrenia klienta; 

- Prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení; 

 

Bordová fáza 

- Zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb; 

- Neodporúča sa opustiť priestory zariadenia, len v prípade nevyhnutného 

vyšetrenia alebo ošetrenia klienta; 

- Vychádzky klienta do nemocničného parku a len v sprievode zamestnanca 

zariadenia sociálnych služieb; 

- Prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení; 

 

Červená fáza 

- Návšteva povolená v interiéri zariadenia v obmedzenom množstve 

(2 osoby na 1 klienta) s použitím respirátora FFP2 a s platným negatívnym 

testom nie starším ako 72 hod., príp. je táto osoba sa povinná preukázať, že 

spĺňa výnimky z testovania platné MZ SR; 

- zákaz vstupu návštev na izbu klienta; 

- Návšteva možná LEN vo vonkajších priestoroch na to určených 

(nemocničný park alebo mestský park) s platným negatívnym testom nie 

starším ako 72 hod., príp. je táto osoba sa povinná preukázať, že spĺňa 

výnimky z testovania platné MZ SR; 

+ 

- Opustenie zariadenia formou dovolenky (len na dlhšie ako 5 dní, po návrate 

klient absolvuje preventívnu karanténu po dobu 7 dní) 
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Ružová fáza 

- Návšteva povolená v interiéri zariadenia v obmedzenom množstve 

(2 osoby na 1 klienta) s použitím respirátora FFP2 a s platným negatívnym 

testom nie starším ako 72 hod., príp. je táto osoba sa povinná preukázať, že 

spĺňa výnimky z testovania platné MZ SR; 

- zákaz vstupu na izbu klienta; 

- Návšteva možná vo vonkajších priestoroch na to určených ( nemocničný 

park alebo mestský park) s platným negatívnym testom nie starším ako 72 

hod., príp. je táto osoba sa povinná preukázať, že spĺňa výnimky 

z testovania platné MZ SR; 

+ 

- Je povolené opustenie zariadenia formou vychádzky s klientom v čase 

návštevných hodín (odporúča sa vyhýbať sa miestam s vysokou 

koncentráciou osôb), rodinní príbuzní sú povinní podpísať čestné 

vyhlásenie týkajúce sa opustenia zariadenia; 

- Opustenie zariadenia formou dovolenky (len na dlhšie ako 5 dní, po návrate 

klient absolvuje preventívnu izoláciu po dobu 7 dní) 

 

Oranžová fáza 

- Návšteva povolená v interiéri zariadenia v obmedzenom množstve 

(2 osoby na 1 klienta) s použitím respirátora FFP2 alebo rúška a platným 

negatívnym testom nie starším ako 7 dní, príp. je táto osoba sa povinná 

preukázať, že spĺňa výnimky z testovania platné MZ SR; 

- zákaz vstupu na izbu klienta; 

- Návšteva možná vo vonkajších priestoroch na to určených (nemocničný 

park alebo mestský park) s platným negatívnym testom nie starším 

ako 7 dní, príp. je táto osoba sa povinná preukázať, že spĺňa výnimky 

z testovania platné MZ SR; 

- Je povolené opustenie zariadenia formou vychádzky v čase návštevných 

hodín (odporúča sa vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou osôb), 

rodinní príbuzní sú povinní podpísať čestné vyhlásenie týkajúce sa 

opustenia zariadenia; 

+ 

- Je povolené opustiť zariadenie formou návštevy do domácnosti alebo 

zúčastniť sa spoločenského stretnutia s nízkou koncentráciou osôb; klient 

je povinný sa vrátiť do 8 hodín (zároveň odporúčame rodinným príslušníkom 

klienta zariadenia, aby predtým ako prijímateľ opustí zariadenie a príde do ich 
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domácnosti, zvážili možnosť absolvovania testu (AG alebo PCR) s cieľom, čo najviac 

ochrániť svojho rodinného príslušníka a následným šírením ochorenia COVID-19 

v zariadení), osoba s ktorou klient opúšťa zariadenie  je povinná podpísať 

čestné vyhlásenie týkajúce sa opustenia zariadenia a musí mať platný 

negatívny test nie starší ako 7 dní, príp. je táto osoba sa povinná 

preukázať, že spĺňa výnimky z testovania platné MZ SR; 

- Opustenie zariadenia formou dovolenky (na dlhšie ako 24 hod., po návrate 

klient absolvuje preventívnu izoláciu od ostatných klientov po dobu 7 dní) 

 

Žltá fáza 

- Návšteva povolená v interiéri zariadenia v obmedzenom množstve 

(2 osoby na 1 klienta) s použitím respirátora FFP2 alebo rúška a platným 

negatívnym testom nie starším ako 14 dní, príp. je táto osoba sa povinná 

preukázať, že spĺňa výnimky z testovania platné MZ SR; 

- zákaz vstupu na izbu klienta; 

- Návšteva možná vo vonkajších priestoroch na to určených ( nemocničný 

park alebo mestský park) s platným negatívnym testom nie starším ako 14 

dní, príp. je táto osoba sa povinná preukázať, že spĺňa výnimky z testovania 

platné MZ SR; 

- Je povolené opustenie zariadenia formou vychádzky v čase návštevných 

hodín (odporúča sa vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou osôb), 

rodinní príbuzní sú povinní podpísať čestné vyhlásenie týkajúce sa opustenia 

zariadenia; 

- Je povolené opustiť zariadenie formou celodennej vychádzky, návštevy 

do domácnosti alebo zúčastniť sa spoločenského stretnutia s nízkou 

koncentráciou osôb; klient je povinný sa vrátiť do 12 hodín (zároveň 

odporúčame rodinným príslušníkom klienta zariadenia, aby predtým ako prijímateľ 

opustí zariadenie a príde do ich domácnosti, zvážili možnosť absolvovania testu (AG 

alebo PCR) s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka a následným 

šírením ochorenia COVID-19 v zariadení), osoba s ktorou klient opúšťa 

zariadenie  je povinná podpísať čestné vyhlásenie týkajúce sa opustenia 

zariadenia a musí mať platný negatívny test nie starší ako 7 dní, príp. je 

táto osoba sa povinná preukázať, že spĺňa výnimky z testovania platné MZ 

SR; 

- Opustenie zariadenia formou dovolenky (na dlhšie ako 24 hod., po návrate 

klient absolvuje preventívnu izoláciu od ostatných klientov po dobu 7 dní) 
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Zelená fáza 

- monitoring návštev; 

- povinná pravidelná evidencia obsahujúca čestné vyhlásenie návštevníka; 

- dodržiavanie aktuálne platných protiepidemiologických opatrení; 

- v interiéri prekryté horné dýchacie cesty; 

 

Sivá fáza – fáza zrušená MZ SR,  

- pomalý návrat k bežným podmienkam poskytovania sociálnej služby,  

- návštevy bez obmedzenia, 

- možnosť prerušenia poskytovania sociálnej služby bez obmedzení, 

 

 

NÁVŠTEVA V ZARIADENÍ JE MOŽNÁ OD PONDELKA DO NEDELE 

V ČASE OD 9:00 DO 12:00 A OD 13:00 DO 18:00.  

 

 

Návštevy na izbe klienta sú povolené len na výnimku a to, po vzájomnej 

dohode so sociálnou pracovníčkou zariadenia  

(tel. kontakt: 045/53 23 988). 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Hudecová 

          riaditeľka n.o. 
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