
Centrum sociálnych služieb-LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42  Horné Srnie 

 

 

Pravidlá pri návštevách a opustení CSS-LIPOVEC 

Priestory pre návštevy 

(viď označený priestor) 

Realizácia návštev bude prebiehať výhradne vo vonkajších 

priestoroch CSS-LIPOVEC (areál zariadenia). 

Výnimkou sú len PSS pripútaní na lôžko, ktorých nie je možné 

zo zdravotných dôvodov vysadiť na invalidný vozík                 na 

nevyhnutne potrebný čas. Pri návšteve treba dodržiavať ROR.  

Dĺžka trvania návštevy Max. 1 hodina (po každej návšteve je potrebný čas aj na 

dezinfekciu) 

Ohlasovanie návštev 

vopred 

Čas a termín návštevy je potrebné nahlásiť minimálne deň 

vopred v čase od 09,00 hod do 16,00 hod na sociálno-

zdravotníckom úseku u službukonajúceho personálu. 

 

Kontaktná osoba pri 

návšteve v zariadení 

Službukonajúci personál – 032/6588 258 

Doporučené návštevné 

hodiny  

V doporučenom dopoludňajšom čase od 10:00 - 11:00 hod. 

a v poobedňajších hodinách od 13:30 – 17:00 hod. 

CSS-LIPOVEC si vyhradzuje právo upraviť čas trvania návštevy 

o čas prípadného meškania návštevy z dôvodu dodržania 

časového harmonogramu.  

CSS-LIPOVEC 

neumožní návštevu 

-   osobe so zvýšenou telesnou teplotou – nad 37 °C , 
-  osobám s príznakmi respiračného ochorenia, 

-  osobám, ktoré neprejdú vstupnou kontrolou. 

Informovanie 

príbuzných o možnosti 

návštev  

www.csshornesrnie.sk 

sociálno-zdravotnícky úsek: 032/ 6588 258 

Vstupná kontrola Každá osoba pri návšteve je povinná preukázať sa negatívnym 

testom (nie starším ako 7 dní), alebo: 

- bola zaočkovaná druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu 

COVID-19 (Pfizer, Moderna) a od tejto udalosti uplynulo 

viac ako 14 dní,  

-  bola zaočkovaná prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu 

COVID-19 (Astra Zeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac 

ako 4 týždne,  

-  prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 

180 dňami,  

- ide o osobu do 10 rokov veku. 

Návšteva prejde zdravotným monitoringom – odmeranie telesnej 

tepoty.  

Pri príchode je návšteva povinná sa zapísať do Dennej evidencie 

návštev v CSS-LIPOVEC (príloha č. 1). 

Návšteva je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty.  

http://www.csshornesrnie.sk/


Podmienky pre 

návštevníkov 

Návšteva PSS môže byť realizovaná, len ak PSS s návštevou 

súhlasí. 

Návšteva je povinná riadiť sa pokynmi službukonajúceho 

personálu. 

Doporučujeme návštevám zdržiavať sa v priestoroch 

vyhradených pre návštevy.  

Návštevu v interiéri povolí riaditeľka CSS-LIPOVEC.  

Po ukončení návštevy Po každej návšteve musí byť priestor v interiéri aj exteriéri 

vydezinfikovaný (stoly stoličky, kľučky a ostatné dotykové 

plochy). V interiéri bude použitý germicídny žiarič a zabezpečí 

sa časté vetranie. 

Návrat z domáceho 

prostredia 

V prípade, že PSS:  

- nie je zaočkovaný, 

- neprekonal ochorenie COVID-19 v doporučenej časovej 

lehote v zmysle platnej legislatívy, 

bude umiestnený do izolácie. 

Opustenie priestorov 

zariadenia 

PSS oznámi opustenie priestoru sociálno-zdravotníckemu 

personálu a bude dodržiavať platné hygienicko-epidemiologické 

opatrenia.  

 

 

Štatutár CSS-LIPOVEC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy 

podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej epidemiologickej 

situácie v krajine a v regióne, počasia, prípadne iných nepredvídateľných faktorov         a pri 

nedodržaní uvedených podmienok pre konkrétneho návštevníka.   

 

 

 

 

V Hornom Srní dňa 07.05.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      v.r. 

                                                                                                                      Mgr. Renata Papierniková 

                                                                                                                      riaditeľka CSS-LIPOVEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 
Denná evidencia návštev v CSS-LIPOVEC 

 
Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 
Adresa zariadenia: Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie 
 
*Návštevník svojim podpisom vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky 
vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo 
chuti) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani 
nebol s takouto osobou v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny 
v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, ani sa v tomto období nevrátil zo zahraničia (z  krajiny s vysokým 
rizikom šírenia ochorenia Covid- 19). 
Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by som sa dopustil 
priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

Poučenie GDPR COVID-19 
V súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 448/2008 o sociálnych službách 
a zákonom18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava naše zariadenie. 
 

Údaje poprosíme vypĺňať čitateľne. 
Dátum Meno a priezvisko 

návštevníka 
Meno a priezvisko 
navštíveného  PSS 

Telefón na 
návštevníka 

Dátum O/T/P 
O - očkovanie 
T - testovanie 
P- prekonanie 

Nameraná 
teplota v oC 

Podpis 
návštevníka* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


