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Aktualizácia Plánu a režimu návštev v Domove sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Pastuchove, platná na obdobie od 19.04.2021 do odvolania. 

V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.187 a z dôvodu 

uvoľňovania opatrení upravujeme režim návštev nasledovne: 

 

 
 

                                         I. Koordinácia návštev  
 

Návštevy v zariadení sú povolené v obmedzenom režime, preto je potrebné na návštevu sa 

vopred prihlásiť.  

 

Za koordináciu návštev zodpovedá: 

 

Meno a priezvisko: PhDr. Mária Grznárová- riaditeľka DSS Pastuchov 

Kontakt: +421 905 509 726,   033/744 95 87 

e-mail:  dss.pastuchov@zupa-tt.sk 

 

 

 

 
 Ohlásenie návštev vopred: 

  

- návštevy sa ohlasujú najmenej 24 hodín vopred;  

- podmienky návštev sa dopredu konzultujú s kontaktnou osobou pre návštevy, ktorá upozorní    

   návštevníkov na sprísnený hygienicko-prevádzkový režim zariadenia;  

 

 

 

 

 

                                      II. Priestory určené na návštevy 

 
- interiér poskytovateľa – priestory vyčlenené na tieto účely( Návštevná miestnosť)  

- interiér poskytovateľa – obytná izba klienta 

- exteriér poskytovateľa   
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                                       III. Podmienky návštev   
  
- zariadenie nemá pevne určené návštevné hodiny  

- vzhľadom na súčasnú situáciu boli určené návštevné hodiny od 10,00 do 18,00 hod.  

  (pracovné dni, víkendy, sviatky)  
- dĺžka návštevy nemá presiahnuť 60 min.  

- počet návštevníkov u jedného prijímateľa sociálnej služby  maximálne 2 osoby naraz  

 

                                 

                                          IV. Priebeh návštev  
  

Pred každou návštevou bude vykonaná vstupná kontrola návštev, ktorá zahŕňa:  

- kontrola zdravotného stavu návštevy – meranie telesnej teploty,  

- zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy,  

- kontrola potvrdenia z výsledku testovania antigénovým alebo PCR testom,  

- zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia),  

   

  

  Dodržiavanie uvedených prísnych hygienických podmienok:  

 

- návšteva používa po celý čas respirátor FFP2 alebo KN95 

- dotyky počas návštevy nie sú povolené (alebo aspoň na možnú najmenšiu mieru obmedzené)    

   a vzájomná vzdialenosť osôb 2 m od seba musí byť dodržaná 

- v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa,   

   má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť 

 

Zamestnanci musia sledovať dodržiavanie stanovených pokynov. Je potrebné poznamenať, že 

návštevníci sa zdržiavajú iba v určených priestoroch . Musí sa tiež skontrolovať dodržiavanie 

hygienických opatrení a po návšteve sa musí zdokumentovať dezinfekcia . 

 

 

 

Podpora návštevníkov : 
 

- opatrovateľský personál,  

- ošetrovateľský personál,  

- inštruktori sociálnej rehabilitácie 
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                             V. Dezinfekcia priestorov po ukončení návštevy  
 

- po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové     

   plochy), priestor vyžiarený  germicídnym žiaričom 

- medzi dvoma návštevami musí uplynúť minimálne 20 minút 

- za vykonanie dezinfekcie zodpovedá vedúca sestra 

- dezinfekciu vo všetkých objektoch vykonáva službukonajúci zdravotný personál  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝTLAČOK MIESTO Dátum prevzatia Podpis 

Originál č. 1 Riaditeľka DSS   

Kópia č.1 Miestnosť sestry   

Kópia č.2 Terapeutická miestnosť   

 

 Vypracoval Schválil 

Meno  Mgr. Iveta Mihalíková PhDr. Mária Grznárová 

Funkcia Manažér kvality Riaditeľka DSS 

Dátum 20.04.2021 20.04.2021 

Podpis   


