
Návštevy u PSS I. fáza od 15.04.2021 !!! 

 

na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu 

pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu 

ochorenia Covid-19 pri poskytovaní sociálnych služieb  v ,,DOMUM“ Zariadení 

sociálnych služieb, Krškany. 
 

Každý návštevník zariadenia musí  predložiť negatívny PCR test nie starší ako 48 

hodín , návštevník, ktorý je  zaočkovaný druhou vakcínou predloží antigénový 

test nie starší ako 24 hodín . 

 
 Návštevy musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia: 

 musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, 

 pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná vykonať dezinfekciu rúk, prípadne použiť 

jednorazové rukavice, 

 neodporúča sa fyzický kontakt s klientom. V prípade dotyku klienta rukou, musí návšteva 

použiť jednorazové rukavice, ktoré si prinesie so sebou. 

 návšteva môže priniesť prijímateľovi sociálnej služby potraviny a iné predmety. Potraviny a 

predmety dennej spotreby musia byť v pevných obaloch, ktoré znesú vykonanie dezinfekcie. 

Dezinfekciu vykoná personál a celý obsah odovzdá klientovi na konci návštevy. 

 Musí dodržiavať odstup 5 metrov od skupín s návštevami a iných PSS. 

 po ukončení návštevy vykoná personál dezinfekciu plôch, ktorých sa návšteva dotýkala a 

zapíše do zošita Zoznam návštev – dezinfekcia. 

 zariadenie má právo odmietnuť návštevu v prípade zhoršenia zdravotného stavu klienta. 

 na jeden termín a čas možno dohodnúť len jednu návštevu k jednému prijímateľovi 

sociálnej služby. 

 

Každá návšteva sa musí vopred /minimálne 1 pracovný deň/ telefonicky objednať na 

konkrétny deň a presný čas, objednávanie na konkrétny deň a presný čas bude 

možné v pracovných dňoch v čase od 9,00 -11,30  12,30 - 15,00 výlučne u: 

Mgr. Lucia Hudecová – sociálna pracovníčka na tel. čísle 036 / 3 811 912, 

Mgr.Miriam Dóczeová -  Manažér kvality , sociálny pracovník na tel. čísle 0948511398   

Adriana Jančová – vrchná sestra na tel. čísle 0917 / 546 156 

Mgr. Janka Kováčiková - riaditeľka na tel.čísle: 036 / 6 318 358 

 

,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb umožňuje návštevy klientov výlučne vo vonkajších 

priestoroch zariadenia konkrétne v 2 zastrešených altánkoch priamo v areály zariadenia  počas 

pracovného týždňa : 

Pondelok – Piatok v čase od 10,00 hod – 11,00 hod a 13,00-14,00 hod za dodržiavania prijatých 

opatrení . 

  

Pri príchode do zariadenia je potrebné sa ohlásiť na vrátnici a počkať pokiaľ  bude ohlásený službu 

konajúci personál, ktorý návštevu pri vstupe usmerní a vykonaná Skrining - (meranie teploty), 

zabezpečenie hygieny (umytie rúk, dezinfekcia), kontrola testu a vyplnenie potrebných interných 

dokumentov k evidencii.  Návšteva musí mať so respirátor FFP2 , ochranné rukavice . 

  

 

 



Výnimkou budú klienti pripútaní na lôžko (návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní prísnych 

hygienicko – epidemiológických požiadaviek); 

 

 S návštevou musia súhlasiť všetci obyvatelia žijúci na spoločnej izbe ktorím sa oznámi  (deň, 

osoba ktorá bude mať návštevu, ako aj čas návštevy) 

 Vstup do obytnej izby bude povolené len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami 

(respirátor FFP2) a odporúčame použiť aj ochranný štít na tvár. 

 Pri vstupe do obytnej izby si návšteva aplikuje dezinfekciu na ruky a jednorázové rukavice, 

 Návšteva musí zachovať odstupy minimálne 2 m od všetkých dotknutých osôb, 

 V prípade viac lôžkovej obytnej izby, za prítomnosti klientov bude zabezpečený dostatočný 

odstup všetkých osôb, 

 Navštívený klient bude oddelený  od ostatných klientov prenosnou stenou (paraván) 

 Počas celej doby zotrvania návštevy bude použitý germicídny žiarič (za prítomnosti osôb), 

primerane vetraná miestnosť, 

 Po ukončení návštevy bude vykonaná celková dezinfekcia izby. 

Vonkajší aj vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku imobilného klienta) 

musí byť po každej návšteve dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy) službu 

konajúcim personálom. 

 

    

 


