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Usmernenie pre návštevy a rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej
služby v našom zariadení od 19.03.2022
V súlade s usmerneniami MPSVR SR, Odboru krízového riadenia, a z dôvodu zlepšujúcej
sa situácie v našom zariadení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19, ale zároveň aj
v súlade prevádzkovými možnosťami nášho zariadenia pre seniorov, oznamuje prijímateľom
sociálnej služby (klientom), ich rodinným príslušníkom a ich blízkym osobám, že od
19.03.2022 je možné povoliť osobný kontakt medzi prijímateľmi sociálnej služby a ich
rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami za dodržania nasledovných podmienok.
1. Návštevy sú povolené len v exteriéri - v prípade priaznivého počasia môže stráviť čas
s klientom v oddychovej zóne pred vstupom do budovy, prípadne na lavičkách
v areály zariadenia, ako aj na terase pod strechou pri bočnom vchode do zariadenia.
Je možnosť ísť s klientom aj na prechádzku v okolí zariadenia.
2. Naďalej platí zákaz návštev na izbách klientov. Návštevy na izbách sú povolené len
vo výnimočných prípadoch. Výnimka platí len pre návštevy klientov, ktorým
zdravotný stav nedovoľuje ísť s návštevou do exteriéru, resp. ak situácia neznesie
odklad, alebo ide o klientov v paliatívnej starostlivosti.
3. Návštevy sú povinné:
3.1. Vopred si dohodnúť termín a čas návštevy s pracovníkom - informátorom na
vrátnici zariadenia, a to buď osobne, alebo telefonicky na čísle 0908 781 325
(volať po 11.00 hod.). V prípade, ak návšteva, ktorá má dohodnutý termín,
nemôže prísť, tak je povinná oznámiť nám túto skutočnosť na vyššie uvedené
telefónne číslo v dostatočnom časovom predstihu, s ohľadom na klienta a iných
čakajúcich návštevníkov.
3.2. Dodržiavať návštevné dni a čas návštevy podľa schváleného harmonogramu:
3.2.1. Pre návštevy v interiéri platí harmonogram:
 návštevné dni:
pondelok - nedeľa
 čas návštevy:
1. návšteva v čase od 13.30 hod. do 14.00 hod.,
2. návšteva v čase od 14.00 hod. do 14.30 hod.
3.2.2. Pre návštevy v exteriéri sa vedie harmonogram v 30 minútových
časových intervaloch (kvôli odovzdaniu klienta na vychádzku do exteriéru a vypísaniu
potrebnej dokumentácie) – dĺžka vychádzky nie je obmedzená, avšak odporúčaný
príchod je do 17.00 hod. (kvôli podávaniu večere), pričom platí:
 návštevné dni:
pondelok - nedeľa
 čas návštevy:
1. návšteva v čase od 13.45 hod.
2. návšteva v čase od 14.15 hod.
3. návšteva v čase od 14.45 hod.
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4. návšteva v čase od 15.15 hod.
5. návšteva v čase od 15.45 hod.
6. návšteva v čase od 16.15 hod.
3.3. Pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná preukázať sa negatívnym AG
testom nie starším ako 48 hodín (resp. si ho môže nechať bezplatne urobiť
v našom zariadení) – platí bez výnimky pre všetkých návštevníkov + vypísať
čestné vyhlásenie o zdravotnom stave, o kontaktoch a podpísať poučenie o
dodržiavaní protiepidemických opatrení a používaní osobných ochranných
pomôcok.
3.4. K prekrytiu horných dýchacích ciest podľa platných nariadení používať
respirátor FFP2.
3.5. Dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť.
3.6. Zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch.
3.7. Pri vstupe do zariadenia sú návštevy povinné vykonať dôkladnú dezinfekciu
rúk a nechať si zmerať telesnú teplotu.
Toto usmernenie bolo vydané v záujme zmierňovania dôsledkov šírenia infekcie
spôsobenej SARS_CoV-2. Návštevník je povinný si toto usmernenie naštudovať a počas celej
návštevy sa ním riadiť. Jeho platnosť je závislá od zmeny epidemiologickej situácie
v zariadení, resp. v regióne.
Prosíme Vás, o trpezlivosť a dôslednosť pri dodržiavaní usmernenia, ktoré bolo prijaté
v záujme ochrany zdravia Vašich blízkych. Pre komunikáciu s nimi môžete, na základe
dohody so sociálnym pracovníkom, využiť aj tieto formy komunikácie:
Telefón zariadenia: 0917 879 972
Aplikáciu Whats App alebo Wiber, telefónne číslo: 0917 879 972
Aplikáciu messanger pod menom: Tulip.Tulipan
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