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Aktualizácia /dodatok  č.5  Krízového plánu v súvislosti s Koronavírusom 

(Covid-19) 

PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV 

 

Dopĺňa sa do krízového plánu v súvislosti s COVID-19 v časti Plán a režim návštev 

nasledovné: 

1. Ruší sa dočasné obmedzenie návštev, ktoré bolo účinné od 14.09.2020 a opätovne sa 

umožňujú  návštevy od  26. apríla  2021. 

ZSS „DUNAJ“ Kováčov bude postupovať na základe postupov pre zabezpečenie návštev 

v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, ktoré vypracovalo 

MPSVR SR - odbor krízového manažmentu a bezpečnosti, pre poskytovateľov všetkých 

druhov sociálnych služieb a sú upravené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v danom 

regióne podľa COVID Automatu MZ SR. 

Podmienky a pravidlá návštev sa dopĺňajú podľa vyššie uvedených postupov (vid. prílohy). 

Zároveň podľa rozhodnutia riaditeľa ZSS „DUNAJ“ Kováčov  bude sa vyžadovať od 

návštevy preukázanie negatívneho testu na ochorenie COVID-19 a to  buď PCR alebo 

Antigénový test nie starší ako 7 dní.  

PRAVIDLÁ PRI TVORBE REŽIMU NÁVŠTEV:                                                                                                                   

1. Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky 

Povolené návštevy sú nasledovne: 

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m
2 

môže byť  povolená dvojčlenná 

návšteva  iba pre  jedného klienta (resp. manželský  pár, súrodencov). 

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy musia byť fyzické osoby  vzdialené  od seba 

minimálne  na 2 metre. 

Vnútorné miestnosti sú buď izba prijímateľa alebo návštevná miestnosť zariadenia.  

Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia a na izbe prijímateľa  je možná len 

v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní 

prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík). 

V prípade imobilného klienta môže byť návšteva realizovaná na izbe klienta aj v prípade, že 

ju neobýva sám, pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiológických požiadaviek. Ak je to 
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možné, odporúča sa minimalizovať kontakt ostatných klientov s „cudzími“ návštevníkmi, t.j. 

počas návštevy by mal byť na izbe iba navštevovaný klient, ak to zdravotný stav ostatných 

klientov bývajúcich na izbe umožňuje. Ak to možné nie je, čas návštevy ako aj počet 

návštevníkov je potrebné minimalizovať. 

 

Vonkajšie priestory zariadenia ( t.j. park zariadenia). Zariadenie zabezpečí organizáciu 

pohybu osôb vo vonkajších priestoroch, tak aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými 

návštevami min. 5 metrov. Organizáciu pohybu osôb zabezpečíme na základe vnútorného 

záznamu návštev.                                

2. Dĺžka návštevy v Zariadení sociálnych služieb „DUNAJ“ Kováčov  č. 482 

Vo vnútorných priestoroch zariadenia dĺžka návštevy bude uskutočnená nasledovne: 

Na izbách- max. do 30 minút. 

Návštevná miestnosť- max do 60 minút. 

Vonkajšie priestory zariadenia budú návštevy umožnené do max. 60 minút. 

Dĺžka návštevy v Zariadení sociálnych služieb Chľaba č. 505 

Vstupná hala: max. do 30 minút. 

Zádvorie areálu: max. do 60 minút.  

3. Návštevné hodiny                

Pracovisko Kováčov č. 482                                                                                                                                                       

- každý deň v čase od 09:00 do 15:00 hod. 

Pracovisko Chľaba č. 505                                                                                                                                             

- každý deň v čase od 14:00 do 16:00 hod.                                                                                                 

4. Kontaktná osoba pre návštevy 

Pracovisko Kováčov č. 482 

Návštevy budú ohlasované na telefónnom čísle  036/7573230 na sociálnom oddelení.        

V prípade ohlásenia návštevy cez víkend sa ohlasuje službukonajúcim pracovníkom. 

Pracovisko Chľaba č. 505 
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Návštevy budú ohlasované službukonajúcim pracovníkom na tel. č. 036/7573212.                                    

5. Ohlasovanie návštev    

Návšteva vopred musí byť  dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred 

vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch zariadenia (vonkajších aj vnútorných). 

Odporúča sa obmedziť počet osôb pre jedného návštevníka max. na 2 osoby a primerane 

minimalizovať čas trvania návštevy. V zariadení nie sú povolené  osobám mladším ako 15 

rokov navštíviť prijímateľa. 

6. Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev 

Zariadenie sociálnych služieb „DUNAJ“ Kováčov poskytuje informácie príbuzným 

o možnosti návštev a Pláne režime návštev cez svoju web stránku a telefonickým kontaktom. 

 

7. Počet návštevníkov u jedného prijímateľa 

Zariadenie zabezpečí organizáciu pohybu osôb vo vnútorných priestoroch, tak aby bol 

dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min. 2 metre. Vo vnútorných priestoroch, 

ktoré sú menšie ako 15m2, môže byť návšteva iba pre jedného klienta (resp. manželský pár, 

súrodencov). 

Vonkajšom priestore bude umožnené počet návštevníkov u jedného prijímateľa max. na 2 

osoby.  

8. Označené miesto pre návštevy 

Vo vnútorných priestoroch bude označenie návštevnej miestnosti na prízemí dverí č. 7.          

Výnimku tvoria prijímatelia  napr. pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. 

Zariadenie zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok. 

Vonkajších priestoroch bude umožnené v celom parku zariadenia na základe dodržania 

predpisov. 

9. Vstupná kontrola 

Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) 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), mu nebude 

umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Pokiaľ návštevník žije v 
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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, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v 

blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia 

Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov). 

Zariadenie skontroluje a zabezpečí hygienu pri vstupe pre návštevníkov a to umytie 

a dezinfekciu rúk, alebo skontroluje či má návštevník u seba jednorazové rukavice.  Návšteva 

pri vstupe podpíše čestné prehlásenie, kde je uvedené vyjadrenie, že návštevník bol poučený 

s Plánom a režimom návštev, s GDPR, prehlásenie o zdravotnom stave, cestovateľskej 

anamnéze,  dennú evidenciu návštev a preukáže sa negatívnym testom na COVID-19 a to  

buď PCR alebo Antigénový test nie starší ako 7 dní.  

10. Podmienky pre návštevníkov  

Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP. Podávanie stravy a nápojov  nie je počas 

návštevy povolené. Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť 

fyzických osôb musí byť dodržaná 2 m od seba.  

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky 

nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa. 

 Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID - 19, u ktoréhokoľvek klienta, poskytovateľ je 

povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí 

realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy. 

 

11. Po ukončení každej návštevy 

V návštevných priestoroch sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným 

preventívnym opatrením. Budú sa pravidelne používať germicídne žiariče v súčinnosti s 

dezinfekciou prostredia na dezinfekciu návštevných priestorov zariadenia. Po ukončení 

návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky, podlahy) vhodným 

spôsobom vydezinfikovať. Medzi návštevami je potrebný čas na vykonanie dezinfekcie 

priestoru 1 hod. Zodpovedná osoba na dohľad vykonania dezinfekcie je hlavná sestra 

zariadenia.  

V návštevných priestoroch sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným 

preventívnym opatrením a to aj na izbe klienta, ak sa tam realizuje návšteva. 
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12. Vyhradenie možnosti  obmedzia návštevy     

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si 

štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť   obmedziť návštevy  

opätovne a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý 

nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev. 

 

Aktualizované dňa 22.04.2021 

 

 

 

 

 

         Jozef Jendrušák                                                                                                                                                         

Riaditeľ „Dunaj“ ZSS Kováčov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Tabuľka - Postup pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku 

SARS-CoV-2 prenosu, 

Tabuľka- Všeobecné a špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta 

v sociálnych službách vo vzťahu SARS-CoV-2 prenosu.  

Poučenie GDPR COVUD19 

Čestné prehlásenie pre návštevy 
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Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb 

 


