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PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV KLIENTOV DSS - ZEMIANSKE PODHRADIE 

V OBDOBÍ NEPRIAZNIVEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI 

S OCHORENÍM COVID-19 

 

s účinnosťou od 8.12.2020 

 

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie (ďalej len „DSS“) v nadväznosti na stále 

zhoršené epidemiologické podmienky v súvislosti s ochorením COVID -19 v okolí nemôže 

uvoľniť opatrenia v DSS v súvislosti s prijímaním návštev v zariadení. Keďže daný stav trvá 

už dlhšiu dobu, čo sa výrazne prejavuje na psychickom stave klientov (nemožnosť vidieť 

svoju rodinu), umožňujeme príbuzným navštíviť klientov za nižšie uvedených podmienok. 

 

 Návštevy klientok sa budú realizovať cez uzatvorené okno na prízemí od parkoviska 

(viď foto) 

 

 
 

 Návštevy sa budú realizovať len počas pracovných dní a počas pracovnej doby: od 

09.00 - 14.30 hod..  

 Každá návšteva sa ohlási minimálne deň vopred v kancelárii sociálneho úseku na 

telefónnom čísle: 032/74614 11 prípadne na telefónnom čísle: 0901 918 577, kde si 

dohodne presný termín návštevy so sociálnou pracovníčkou. Tá návštevu zapíše do 

časového harmonogramu. 

 Návštevám, ktoré nebudú riadne nahlásené nebude umožnené zrealizovať 

stretnutie s príbuzným, nakoľko musíme zabezpečiť, aby sa jednotlivé osoby 

pred zariadením nestretli, a taktiež zabezpečiť dezinfekciu prostredia, kde sa 

budú striedať jednotlivé klientky. 
 Po príchode pred zariadenie návšteva zazvoní na zvonček „kancelária sociálneho 

úseku“. Následne príde sociálna pracovníčka, ktorá odovzdá návšteve po dezinfekcii 

rúk vysielačku a druhú vysielačku bude mať navštívená klientka v interiéry za oknom.  

 Návšteva bude obmedzená na čas cca 15 minút. 

 V prípade, že návšteva prinesie do zariadenia balíček pre klientku, je potrebné, aby bol 

v plastovom obale, odovzdá ho zamestnancovi, ktorý ho vydezinfikuje a dá klientke. 
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 Návšteva je povinná počas návštevy používať ochranné rúško a ochranné 

rukavice (návštevy si tieto ochranné pomôcky musia priniesť)! 
 Odporúča sa, aby sa na návštevu dostavili max. 2 osoby. 

 Osoby, ktoré majú prejavy respiračného ochorenia, prípadne prišli do kontaktu 

s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 majú návštevy zakázané! 

 

DSS - Zemianske Podhradie si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre 

návštevy podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie. 

 

 

V Zemianskom Podhradí 07.12.2020 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ivana Kosová 

                                                                                               riaditeľka DSS 


