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PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ 

 
Dňom 20.04.21 za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení, dochádza v DSS - 

Zemianske Podhradie k postupnému uvoľňovaniu opatrení: 

 

Od 20.04.2021 

 

 Povolené návštevy v zariadení 

 

- návštevy mobilných prijímateliek sú povolené len v areáli (v exteriéri, prípadne 

v návštevnej miestnosti) zariadenia na základe riadneho telefonického nahlásenia 

vopred na sociálnom úseku, tel. kontakt: 032/7461411, 0901 918 577 (návštevy sa 

nahlasujú počas pracovných dní v čase 07.00 - 15.00 hod.), 

počas pracovných dní budú realizované v čase od 09.00 - 11.30 a od 13.00 - 14.30 

hod., počas víkendov a sviatkov v čase od 09.00 - 11.30 a od 13.30 - 16.00 hod.. 

- návštevy imobilných prijímateliek v prípade nepriaznivého počasia budú realizované 

v miestnosti na to určenej - v hlavnej budove pri ambulancii sestier, na izbe 

prijímateľov bude návšteva povolená len v prípade, že sa jedná o imobilnú 

prijímateľku, ktorú nie je možné vysadiť na vozík, alebo v prípade terminálneho 

štádia. Návšteva imobilných prijímateliek je povolená tiež max. 30 min., max. 2 

rodinní príslušníci. Po odchode návštevy je návštevná miestnosť, izba prijímateľa, 

prípade iný priestor vydezinfikovaná (kľučka, stôl, stolička), vyvetraná a vyžiarená 

germicídnym žiaričom. 

- návštevu je potrebné nahlásiť aspoň 24 hod. vopred na uvedenom telefónnom 

čísle, 

- čas návštevy je obmedzený na max. 30 minút, 

- prijímateľku môžu navštíviť max. 2 dospelí, 

- UPOZORNENIE: Návštevy, ktoré si vopred nedohodnú termín na sociálnom 

úseku, nebudú prijaté! 

- každá návšteva sa preukáže negatívnym PCR ( nie starší ako 72 hodín) alebo 

antigénovým testom nie staršom ako 24 hodín, 

- žiadame návštevy aby do areálu vstupovali len s respirátorom a počas celej doby 

návštevy ho mali riadne nasadený, 

- návšteva sa hlási zvončekom na bráne na ambulanciu sestier, na oddelenie pracovnej 

terapie, príp. kanceláriu sociálneho úseku  počas pracovných dní;  pri vstupe do areálu 

bude každej osobe zmeraná telesná teplota a prevedená dezinfekcia rúk, vypíše sa 

„Čestné prehlásenie“ a zistí sa u návštevy cestovateľská anamnéza, 

- v prípade namerania telesnej teploty nad 37°C nebude návšteva umožnená, 

- v prípade ak na návštevu príde osoba zo zahraničia, prípadne sa stretla s osobou zo 

zahraničia, taktiež nebude návšteva umožnená, 

- rodinní príslušníci, ktorí sa vrátili zo zahraničia, budú môcť uskutočniť návštevu po 14 

- dňovej karanténe, 

- v prípade príznakov respiračného ochorenia v žiadnom prípade nevstupujte do 

zariadenia, 

- prosíme návštevy, aby klientom nenosili potraviny a nápoje, ktoré nie sú 

v originálnom neotvorenom obale, budú sa najskôr dezinfikovať službukonajúcim 

personálom, 
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- zároveň prosíme návštevy, aby sa vyhýbali osobnému kontaktu s prijímateľkou 

(dotyky, objatia...), 

 

 dovolený vstup dodávateľov externých služieb starostlivosti o telo 

 

- do zariadenia majú povolenie vstúpiť dodávatelia externých služieb starostlivosti 

o telo (kaderníčka, pedikérka), ktorých si zariadenie objedná, 

- je potrebné, aby sa pri vstupe do zariadenia podrobili všetkým protiepidemiologickým 

opatreniam, 

- taktiež je potrebné, aby predložili negatívny PCR ( nie starší ako 72 hodín) alebo 

antigénový test  nie starší ako 24 hodín, prípadne majú možnosť sa otestovať 

v zariadení, 

- ak sa u niektorého dodávateľa služby zistia pri vstupe príznaky ochorenia alebo 

pozitívna cestovateľská anamnéza, nebude mu umožnený vstup do zariadenia, 

 

 opustenie zariadenia do domáceho prostredia 

- prijímateľky sociálnej služby majú možnosť opustiť zariadenia do domáceho 

prostredia (aspoň na 7 - 10 dní, 1- dňové opustenie zariadenia nie je možné) 

k príbuzným s podmienkou, že pri návrate prijímateľky do zariadenia sa preukáže 

neinfekčnosťou - negatívnym testom na COVID-19 antigénovým nie starším ako 24 

hodín alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín, 

- osoba, ktorá si prevezme prijímateľku sociálnej služby do domáceho prostredia sa 

musí preukázať negatívnym testom na COVID, prípadne musí byť zaočkovaná II. 

dávkou, zároveň vypíše čestné prehlásenie, 

- opustenie zariadenia je nutné vopred nahlásiť/odkonzultovať na telefónnom čísle 

0901918577, 032 7461411 (Mgr. Jana Pöštenyiová, Mgr. Monika Kosová - sociálny 

úsek), 

- osoba, ktorá prevezme našu prijímateľku do domáceho prostredia, musí vypísať 

„Čestné vyhlásenie pre dočasné opustenie zariadenia“, 

 

 Krátkodobé opustenie priestrov zariadenia 

- priestory zariadenia sa môžu opúšťať do voľnej prírody v sprievode zamestnanca 

v skupine max. 5 prijímateliek (na 60 min.), 

 

 doručovanie balíkov do zariadenia 

- našim prijímateľkám je možné doručovať balíčky do zariadenia (poštou, osobne), 

- doručené balíčky budú vydezinfikované a následne odovzdané adresátom, 

- v prípade potravín je potrebné, aby boli doručované v pôvodnom obale z obchodu, 

 

 bohoslužby 

- v zariadení sa môžu konať bohoslužby v interiéri, avšak je nutné, aby všetci 

zúčastnení dodržiavali protiepidemiologické opatrenia v max. počte 6 osôb. 

 

 

DSS - Zemianske Podhradie si vyhradzuje právo zmeniť podmienky 

a pokyny podľa prevádzkových a personálnych podmienok, ako aj podľa 

počasia, prípadne iných nepredvídaných faktorov. Taktiež si vyhradzuje 

právo obmedziť opätovne návštevy, a to plošne alebo v niektorých dňoch, 

ak sa v danom okrese alebo oblasti zmení epidemiologická situácia. 
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Prípadne aj pre niektorého návštevníka, ktorý nedodržiava pravidlá 

stanovené zariadením. 

DSS - Zemianske Podhradie si taktiež vyhradzuje právo tento Plán 

uvoľňovania opatrení priebežne aktualizovať. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Ivana Kosová 

                                                                                                 riaditeľka DSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Čestné prehlásenie pre návštevy v zariadení sociálnych služieb 

2. Čestné prehlásenie klienta a rodinného príslušníka pri odchode klienta mimo 

zariadenie 

3. Čestné prehlásenie klienta a rodinného príslušníka pri návrate klienta do zariadenia 

z pobytu mimo zariadenie 

4. Registrácia návštev 


