
 

      ,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb Krškany 

Konkrétne pravidlá pre návštevy klientov v ZSS platné  od 31.05.2021 

Povinnosti návštevníkov: 

• zabezpečiť a predložiť negatívny Ag test nie starší ako 24 hodín, návštevník, ktorý je zaočkovaný druhou vakcínou s odstupom 14 dní po 

ukončení očkovania nemusia predkladať test. 

• musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom,  

• 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 sa odporúča  návšteve 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.  

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

• 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.  
 

Povinnosti zariadenia: 

• vstup do priestorov umožniť návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia ) a počas celej doby 

návštevy,  

•  vyžiadať súhlas klienta s návštevou  

•  zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby)  

•  pri vstupe do priestorov a z priestorov skontrolovať, či bol použitý dezinfekčný prípravok na ruky,  

• vyžiadať potvrdenie návštevníka negatívnom Ag teste nie staršom ako 24 hodín, návštevník, ktorý je zaočkovaný druhou vakcínou nemusí 

predložiť test  .  

•  zmerať a zaznamenať návštevníkovi TT,  

•  vymedziť čas návštevy (max. 30 min.)  

•  vyplnenie interných dokumentov k evidencii návštevy 

•  preukázateľne poučiť návštevníka o bezpečnosti a OPP,  

•  kontrolovať, aby sa návštevník zdržiaval iba v priestoroch podľa pokynu poskytovateľa, ohlásiť koniec návštevy,  

•  v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť. 
 
Vypracované podľa vzoru MPSVR SR. Podrobný návštevný poriadok sa nachádza na webovej stránke: www.zsskrskany.sk  

Vypracovala : Mgr. Miriam Dóczeová, Manažér kvality   schválil: Mgr. Janka Kováčiková, riaditeľka ZSS 
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