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Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi pristupuje k umožneniu 

návštev vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia pri dôslednom dodržiavaní 

hygienicko – epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia 

Covid- 19 , v súlade s bodom 1 písm. f, opatrenia ÚVZ  č. OLP /2775/2020 a v súlade s Plánom 

uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19 vydaním 

MPSVR. 

 

Umožnenie  návštev bude  prebiehať dvoch fázach , a to od 3.júna 2020 umožnením návštev 

vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia  mimo izieb klientov a od  8.júna 2020 

umožnením návštev aj na izbe klienta , ak ju obýva sám. Dĺžka jednotlivých fáz bude závisieť 

od aktuálnej epidemiologickej situácie  a od rozhodnutia poskytovateľa sociálnej služby na 

základe možností poskytovateľa / priestorových / a podľa zdravotného stavu  jeho klientov.    

 

Určenie priestorov pre návštevy, ktoré 

spĺňajú odporúčané podmienky 

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie 

ako 15m2 môže byť  povolená dvojčlenná 

návšteva  iba pre  jedného klienta (resp. 

manželský  pár, súrodencov) 

 

Zariadenie vyhradzuje v rámci svojho 

exteriéru /vonkajšie priestory/ altány v počte  

2 

 

Vo vyhradenom priestore pre návštevy  

musia byť fyzické osoby vzdialené od seba 

minimálne na 2 metre 

 

Návšteva na izbe prijímateľa  je možná len 

v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia 

v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, 

ktorých nie je možné vysadiť na vozík , 

alebo vyviesť na lôžku) a pri dodržaní 

maximálneho počtu návštevníkov -1 osoba 

 

Dĺžka návštevy Maximálne  30  minút 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa Vo vonkajších priestoroch maximálne 2 

osoby  

Na izbe  klienta maximálne 1 osoba 

Ohlasovanie návštev vopred Prosíme o  ohlásenie  návštevy vopred, 

minimálne 48 hod. z dôvodu 

bezproblémovému priebehu návštev , 

zamedzeniu  veľkému počtu  návštevníkov v 

rovnakom čase.  

Prednosť budú mať ohlasené návštevy  

okrem mimoriadných udalostí 

Kontaktná osoba pre návštevy V pracovných dňoch : Mgr. Anikó Dingha , 

tel. č. 031/555 21 97 
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Návštevné hodiny V pracovných dňoch, od 9.00 – do  15.00 

hod 

 

V dňoch pracovného odpočinku,  od 13.00 – 

do 16.00 hod. 

 

Informovanie príbuzných o možnosti 

návštev a Pláne a režime návštev 

 

Web stránka zariadenia: www.dssvmeder.sk 

Kontaktný e-mail: dssvmeder@zupa-tt.sk 

 

Poskytovateľ sociálnej služby  bude pravidelne / 2x týždenne / vyhodnocovať podmienky pre 

prijímanie návštev a v súlade s epidemiologickou situáciu a zdravotným stavom PSS ich bude 

upravovať. 

 

 

ODPORÚČANÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY: 

Oznámenie návštevy 

 

Návštevníkom odporúčame nahlásenie návštev 

48 hodín vopred , najlepšie v pracovných 

dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. 

Kontaktná osoba: Sociálna pracovníčka 

Mgr. Anikó Dingha , tel. č. 031/555 21 97 

Vstupná kontrola 

 

-Návšteva sa hlási u službukonajúcich zdrav. 

personálu 

 

Každý návštevník pri vstupe je povinný:: 

- nechať si zmerať   TT 

- nosiť rúško 

-dezinfikovať si ruky pri vstupe  

- oboznámiť sa s poučením GDPR COVID 19 

- vyplniť čestné prehlásenie  

- podpísať dennú evidenciu návštev v DSS  

 

 

Jasne označené miesto pre návštevy 

 

Návštevy môžu byť realizované len v 

priestoroch vyhradených pre návštevy  v rámci  

vonkajších priestorov  zariadenia - altánok  a 

na izbe klienta  ak ju obýva sám. 

Výnimku tvoria prijímatelia  napr. pripútaní na 

lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. 

V tomto prípade návšteva môže byť na izbe 

klienta pri dodržaní prísnych hygienicko –

epidemiológických podmienok : maximálne 1 

osoba , rúško , dezinfekcia rúk , jednorázové 

rukavice 

http://www.dssvmeder.sk/
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Podmienky pre návštevníkov  

 

Návšteva používa po celý čas rúško 

a jednorázové rukavice 

Trvanie návštevy je maximálne 30 minút 

 

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas 

návštevy povolené 

 

Dotyky počas návštevy nie sú povolené 

a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí 

byť dodržaná 

 

Po ukončení návštevy 

 

Po každej návšteve  musí byť priestor 

dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, 

dotykové plochy),  čas medzi návštevami 

potrebný na dezinfekciu je 20-30 min., a 

dezinfekciu vykoná službukonajúci personál. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Hancko Ladislav 

                   riaditeľ DSS 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

1. Čestné prehlásenie pre návštevy v DSS –Veľký Meder 

2. Denná evidencia návštev 

3. Poučenie GDPR COVID-19 

 

 


