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USMERNENIE  

K UVOĽŇOVANIU OPATRENÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

 

„Návštevy prijímateliek sociálnych služieb“ 
 

účinnosť od 03.06.2020 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vydalo plán uvoľňovania opatrení v 

sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19. V nadväznosti na znižujúci sa nárast 

počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie 

prijatých opatrení je možné pristúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti sociálnych služieb. 

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Začiatok 

každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude 

závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. 

Podmienky pre umožnenie návštev v DSS - Zemianske Podhradie: 

1. Každá návšteva sa hlási na soc. - zdravotnom úseku, zdravotnícky personál ide 

návštevu prijať, a skôr ako ju vpustí do zariadenia vypíše s návštevou „Čestné 

vyhlásenie“ a zmeria telesnú teplotu. „Čestné vyhlásenie“ sa musí vypísať pre 

každého člena návštevy zvlášť. 

2. Každému službukonajúci personál s dezinfekčným prostriedkom vydezinfikuje 

pokožku rúk. 

3. Vstup do zariadenia je možný len s ochranným rúškom. 

4. Návštevu je možné prijať len v priestoroch návštevnej miestnosti, na nádvorí 

a v priestoroch parku. 

5. V priestoroch návštevnej miestnosti sa môže zdržiavať len jedna návšteva (teda len 

pre jednu prijímateľku sociálnej služby). Po jej ukončení je potrebné dôkladne 

miestnosť vyvetrať a vydezinfikovať. 

6. Výnimku tvoria návštevy pre klientov pripútaných na lôžko (vtedy návšteva môže byť 

na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko - epidemiologických požiadaviek); 

následne po ukončení návštevy musí byť izba vydezinfikovaná, vyvetraná a vyžiarená 

germicídnym žiaričom. 

7. V prípade, že sa v zariadení vyskytne naraz viac návštev, je potrebné, aby personál 

zabezpečil dostatočné vzdialenosti medzi jednotlivými návštevami (rozdeliť ich napr. 

v priestoroch parku na jednotlivé lavičky a pod.).  

8. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb klienta. 

Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak 

navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní 

v terminálnom štádiu ochorenia. 

V Zemianskom Podhradí 03.06.2020                                      Mgr. Ivana Kosová 

                                                                                                    riaditeľka DSS 

 

 


