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1. Účel a záväznosť dokumentu 
 

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 a s tým 

súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých 

opatrení a povinnosti v zaradení sociálnych služieb, vrátane umožnenia návštev vo vonkajších 

i vnútorných priestoroch zariadenia pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epdemologického 

režimu  a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19,  v súlade s bodom 1 

písm. f) opatrenia ÚVZ č. OLP/27775/2020 a v súlade s Plánom uvoľňovania opatrení 

v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny od 02.06.2020 a Usmernenia k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb 

s pobytovou formou od 03.06.2020.  

 

Umožnenie návštev bude prebiehať od 03. 06. 2020 umožnením návštev vo vonkajších 

a vnútorných priestoroch zariadenia (mimo izieb klientov, s výnimkou pre klientov pripútaných 

na lôžko). Návšteva na izbe klienta je možná len v špecifických prípadoch (klient v terminálnom 

štádiu – klinický stav, imobilní klienti).  

 

2. Plán a režim návštev  
 

Odporúčané pravidlá pri tvorbe režimu návštev: 

 

(1) Príchod návštevy do zariadenia  

 Odporúča sa, aby bola návšteva vopred dohodnutá (48 hod.) v pracovných 

dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. s cieľom obmedziť zhromažďovanie 

ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch zariadenia (vonkajších 

i vnútorných).  

Kontaktná osoba pre návštevy: Mgr. Silvia Lelkesová  - vedúca sestra, tel.: 

+421 (0) 31 552 68 26. 

(2) Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky 

 Odporúča sa obmedziť počet osôb pre jedného návštevníka max. 2 osoby (vo 

vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15 m² môže byť povolená 

jednočlenná návšteva iba pre jedného klienta, resp. manželský pár, 

súrodencov). 

 Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta.  

 Vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť fyzické osoby vzdialené od 

seba minimálne na 2 metre. 

 Odporúča sa preferovať realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch 

zariadenia (altánok, lesopark). 

(3) Dĺžka návštevy: maximálne 30 minút. 

(4) Návštevné hodiny: denne od 9.00 hod do 15.00 hod. v intervaloch od 9.00 hod., 11.00 

hod., 13.00 hod. a 15.00 hod.   

(5) Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev: webová 

stránka zariadenia www.dsslehnice.sk, e-mail: dsslehnice@zupa-tt.sk.  

(6) Podmienky pre návštevníkov  

 Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených priestoroch. 

 Návštevník, ako aj navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne 

prekryté horné dýchacie cesty (ochranné rúško, šál, šatka). 

 

http://www.dsslehnice.sk/
mailto:dsslehnice@zupa-tt.sk
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 Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.  

 Pri vstupe do zariadenia (vrátane vonkajších priestorov) je nutné každému 

návštevníkovi zmerať teplomerom teplotu. 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).   

 Návšteve sa zisťuje karanténa a cestovateľská anamnéza a je povinná 

vydezinfikovať si ruky (dezinfekčný prostriedok je umiestnený v miestnosti, 

ktorá je vytvorená pre návštevy). 

 Pokiaľ návštevník žije v 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 toto 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 do 

zariadenia (ani do vonkajších priestorov).  

 Návšteva je povinná vyplniť tlačivo „Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti“. 

 V návštevnej miestnosti sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré je základným 

preventívnym opatrením.  

 Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, 

kľučky, dotykové plochy). Povinnosť pravidelného používania germicídnych 

žiaričov v súčinnosti s dezinfekciou prostredia na dezinfekciu návštevného 

priestoru zariadenia. Čas medzi návštevami  potrebný na dezinfekciu je 35 – 

40 minút. Dezinfekciu vykoná službukonajúci personál.  

 

3. Záverečné ustanovenia 

Pri zhoršení epidemologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny 

zástupca zariadenia 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.  

 

 

                                                                                                 Mgr. Kristína Berceliová 

                                                                                                 riaditeľka DSS 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Čestné prehlásenie pre návštevy v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice  

2. Denná evidencia návštev  

3. Poučenie o GDPR v súvislosti s ochorením COVID-19 

 

 


