
 

Plán a harmonogram návštev – DSS „SLATINKA“ Lučenec, 

platný od 4. októbra 2021 
Nahlasovanie návštev  Návštevu prijímateľa je potrebné dohodnúť telefonicky, 

minimálne 24 hod. dopredu. Dohodne sa konkrétny dátum, 

hodina a dĺžka trvania návštevy. 

Príbuzní sa pri vstupe do zariadenia preukážu: 

 RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 nie starším 

ako 72 hodín,  

 negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším 

ako 48 hodín, 

 potvrdením o kompletnom zaočkovaní (14 dní po 

druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo 21 dní po 

jednodávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek 

dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za 

posledných 180 dní) 

 potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia 

       COVID – 19 za posledných 180dní 

Návštevy sa riadia COVID automatom: 

v 1.stupni ohrozenia (červená)   

v 2.stupni ohrozenia (bordová) 

sú návštevy povolené len v exteriéri. 

Návštevu v interiéri je možné uskutočniť len na základe 

výnimky udelenej riaditeľkou zariadenia ( prijímateľ 

v terminálnom štádiu...) 

v 3.stupni ohrozenia (čierna)  

návštevy nie sú povolené 

Návštevu je možné uskutočniť len na základe výnimky 

udelenej riaditeľkou zariadenia ( prijímateľ v terminálnom 

štádiu...) 

V prípade  podozrenia na akékoľvek ochorenie u prijímateľa, 

môže poskytovateľ nahlásenú návštevu odvolať, prípadne jej 

účasť u prijímateľa dohodnúť na iný termín. 

Návštevy sú preferované v exteriéri zariadenia. 

Útulok pre ženy  

s deťmi 

Plánom a harmonogramom návštev sa riadia deti prijímateliek, 

ktoré sú umiestnené v iných sociálnych zariadeniach.  

Ostatné návštevy dodržiavajú ustanovenia Domáceho poriadku 

„Útulok pre ženy s deťmi“.  

Kontakt pre návštevy  DSS Dolná Slatinka č.447:  
Vedúca prevádzky- 0907876846  

Prevádzka - 0904456899  

DSS na ul. J.D.Matejovie:  
Vedúca prevádzky - 0905384005  

Prevádzka - 0917119517  

ZPB na ul. Sládkovičova č.8:  
Vedúca prevádzky - 0905934530  

Prevádzka- 0904456874  

ZPB na u. Hviezdoslavova č.5:  
Vedúca prevádzky - 0905934530  

Prevádzka - 0904456966  

DSS Nádej Vidiná:  
Vedúca strediska - 0948905409  

Stredisko - 0904456971  

Útulok pre ženy s deťmi:  
Prevádzka - 0903680985  

Návštevné hodiny  V čase od 10,00 hod., – do 16,00 hod.  

Dĺžka návštevy  Maximálne 60 min/1 hodina  

Počet návštevníkov  Maximálne 2 osoby u jedného prijímateľa                                                               

Maximálne 1 návšteva v rovnakom čase 



Priestory pre návštevy DSS Dolná Slatinka č.447 
Vonkajšie priestory zariadenia vyhradené pre návštevy:  

- záhradný stôl so stoličkami pri dome. 

Vnútorné priestory zariadenia vyhradené pre návštevy:  

izba prijímateľa, ak ju obýva sám, 

návšteva imobilného prijímateľa môže byť realizovaná na izbe 

prijímateľa ak ju neobýva sám, pri dodržaní prísnych 

hygienicko – epidemiológických požiadaviek, minimalizovania 

kontaktu s ostatnými a ak je možné zabezpečiť, aby bol 

navštevovaný prijímateľ počas návštevy sám. 

DSS J.D.Matejovie 
Exteriér - vonkajšie priestory  

ZPB Sládkovičova 

Vonkajšie priestory zariadenia vyhradené pre návštevy:  

záhradný stôl so stoličkami pri dome, altánok 

Vnútorné priestory zariadenia vyhradené pre návštevy:  

izba prijímateľa, ak ju obýva sám  

ZPB Hviezdoslavova 

Exteriér - vonkajšie priestory  

DSS Nádej Vidiná 
Exteriér - vonkajšie priestory  

Útulok pre ženy s deťmi 

Exteriér -  priestory dvora 

Priebeh návštev Pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná dodržiavať 

hygienicko - protiepidemiologické opatrenia – horné dýchacie 

cesty prekryté respirátorom FFP2, pri vstupe dezinfekcia rúk, 

meranie telesnej teploty. 

Jednorázové a látkové rúško možno použiť len v stupni 

ostražitosti oranžová a v exteriéri. 

Návšteva prijímateľa je povinná vypísať dennú evidenciu 

návštev, ktorej prílohou je čestné prehlásenie o zdravotnom 

stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze... 

Podmienky pre návštevu Návštevník nevstupuje do vnútorných priestorov zariadenia 

(prevádzky, domu). Po skontaktovaní  sa so zamestnancom 

prevádzky, sa s rodinným príslušníkom  - prijímateľom, stretne 

vo vonkajších priestoroch zariadenia. 

Návštevník má počas celej doby návštevy prekryté horné 

dýchacie cesty respirátorom FFP2, ruky má vydezinfikované. 

Prijímateľ má prekryté horné dýchacie cesty (ak to dovoľuje 

jeho zdravotný stav a znevýhodnenie) 

Dodržiavať primeraný odstup 2 m od všetkých osôb. 

Obmedziť fyzický kontakt. 

V prípade, že sa návšteva koná na izbe prijímateľa, má 

návštevník na nohách jednorázové ochranné návleky na obuv, 

ktoré si  prinesie. 

Preventívne opatrenia Počas celej doby návštevy vo vnútorných priestoroch používať 

germicídny žiarič (uzatvorený, za prítomnosti osôb) 

Personál  má právo návštevu ukončiť, ak návšteva nedodržiava 

všetky uvedené pokyny 

Po ukončení návštevy Po ukončení návštev sa vykoná dezinfekcia podľa plánu 

dezinfekcie zariadenia 

Na dezinfekciu dotykových plôch a priestorov po ukončení 

návštevy ja potrebný čas 30 minút. 

O vykonaní dezinfekcie sa vedie predpísaná evidencia. 

 

DSS Slatinka sa riadi rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci.  

Pri nedodržaní podmienok uvedených v Pláne a harmonograme návštev si štatutárny zástupca zariadenia 

sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy pre konkrétneho návštevníka, ktorý 

nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


