
                                               Plán návštev 

(platný od 31. mája 2021) 

 

 

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK  

k návštevám príbuzných a známych a v súlade s aktuálnym Usmernením MPSVaR SR a s 

platným COVID AUTOMATom vydáva Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb 

Zvolen-Záhonok nasledovné podmienky a zásady pre umožnenie návštev: 

 

Podmienky a zásady pre umožnenie návštev: 
 

• požadujeme, aby návšteva bola vopred dohodnutá telefonicky od 7:00 – 14:00 hod. alebo 

e-mailom, pričom bude dohodnutý dátum, hodina a dĺžka trvania návštevy.  

• Vopred neohlásené návštevy nebudú povolené!  

 

Kontakt: 

Vedúca strediska DSS - PhDr. Tímea Laššáková, PhD.  

T.č. 045/5479955 

Mobil:0911/533800 

e-mail: ddadsszv.lassakova@gmail.com 

Sociálny úsek / sociálni pracovníci: 

Mgr. Jana  Hiczérová, klap. 22, e-mail: ddadsszv.hiczerova@gmail.com 

Mgr. Peter Dúbravský; klap. 13; e-mail: ddadsszv.dubravsky@gmail.com 

Mgr. Katarína Nôtová; klap. 14; e-mail: ddadsszv.notova@gmail.com 

 

• Návštevné dni: 

Pondelok  - od 8:00 do 15:00 hod. 

Utorok  - od 8:00 do 15:00 hod. 

Streda  -  od 8:00 do 15:00 hod. 

Štvrtok   -  od 8:00 do 16:00 hod. 

Piatok   - od 8:00 do 15:00 hod. 

Sobota, Nedeľa - od 13:00 do 16:00 hod.  

 

• Čas trvania návštev: 

- v exteriéri (areál zariadenia) max. 1 hod., 

- v interiéri (vnútorný priestor zariadenia – návštevná miestnosť na prízemí) max. 30 min., 

- na izbe klienta max. 30 min. len u klienta v paliatívnej starostlivosti  

- návšteva môže byť uskutočnená za účasti max. 2 osôb na jedného klienta (návštevu 

s osobou mladšou ako 10 rokov neodporúčame). 
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Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

 

• príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy predložiť 

niektoré z nasledujúcich potvrdení:  

- potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní, 

- potvrdenie o kompletnom zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer/BioNtech, 

Moderna) a od druhého zaočkovania uplynulo 14 dní alebo prvou dávkou vektorovej vakcíny 

(AstraZeneca) a od zaočkovania uplynulo 30 dní, 

- pokiaľ príbuzní nemajú žiadne z vyššie uvedených potvrdení, musia sa preukázať 

negatívnym testom (PCR test nie starší ako 72 hod. alebo antigénový test nie starší ako 48 

hod.). 

• prichádzajúci do kontaktu s klientom  má počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie 

cesty respirátorom FFP2, 

• pri vstupe do zariadenia bude osobám prichádzajúcim na návštevu meraná telesná teplota, 

v prípade zvýšenej teploty nebude osoba  vpustená do zariadenia, 

• osoba pri vstupe do zariadenia použije dezinfekciu na ruky, 

• vypíše čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.  

 

Po odchode návštevy opatrovateľka zariadenia vykoná dezinfekciu v spoločenskej miestnosti 

príp. obytnej miestnosti vydezinfikuje najmä kľučky, povrch stola, stolíka a prostredníctvom 

germicídnych žiaričov dá na 15 minút vyžiariť návštevnú miestnosť.  

 

Po ukončení návštevy bude klientovi zabezpečená dezinfekcia rúk.  

 

 

Upozornenie: 
 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie alebo v prípade nedodržiavania 

stanovených podmienok si štatutárny zástupca DD a DSS Zvolen – Záhonok vyhradzuje 

možnosť obmedziť návštevy opätovne, a to aj plošne, v niektorých dňoch alebo pre 

konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne návštev.  

 

 

 

 


