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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 našom zariadení v súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti 
s ochorením COVID-19 vydaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky zo dňa 02.06.2020. 

Jedným z opatrení bol zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaný Krízovým štábom 
Slovenskej republiky. Ďakujeme príbuzným a priateľom prijímateľov sociálnych služieb (ďalej 
PSS) za dodržiavanie opatrení a trpezlivosť pri uvoľňovaní opatrení a postupným začlenením PSS 
do bežného života. Nezabudnime, že všetko sa deje pre ochranu zdravia našich PSS. 

V pláne sú opatrenia v otváraní sociálnych služieb a opatrenia v uvoľňovaní režimov 
v poskytovaných sociálnych službách, kde sa nachádza aj umožnenie návštev u PSS                      vo  
vonkajších a vnútorných pobytových priestoroch ZSS. 

Podmienky pre prijímanie návštev v CSS – LIPOVEC Horné Srnie: 

✓ Maximálny počet osôb u jedného PSS sú dve osoby na jednu návštevu (neodporúča sa 
návšteva osoby, ktorá je mladšia ako 15 rokov), v odporučenom čase medzi 9.00 – 19.00 
(neodporúčame návštevy v čase podávania stravy). 

✓ Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia. 
Rizikové skupiny: -    Osoby vo veku nad 60 rokov. 

- Osoby s pľúcnou chorobou a chronickým ochorením srdca a pľúc. 
- Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou. 

✓ Doporučený čas návštevy je cca 30 - 45minút. 
✓ Medzi návštevami je aj čas určený na dezinfekciu. 
✓ Odporúča sa, aby bola návšteva vopred dohodnutá (telefonicky 032/6588258) 

minimálne 24 – 48 hodín, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom      do 
zariadenia a v priestoroch zariadenia (vnútorných aj vonkajších) a spresniť čas 
návštevy po dohode so službu konajúcim zdravotníckym personálom. Ten návštevu 
zaznačí do plánu návštev (personál zaznačí meno PSS a počet návštevníkov).  Je to  pre 
lepšiu organizáciu návštev. 

✓ Žiadame návštevníkov, aby počas návštevy používali OOP (rúška, umytie rúk, dezinfekcia 
rúk). Návštevník, aj zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj PSS (ak mu to 
zdravotný stav umožňuje) má mať počas celej doby návštevy vhodne prekryté dýchacie 
cesty (rúška, šál, šatka). 

✓ Pri príchode je návšteva povinná sa zapísať do Dennej evidencie návštev v sociálnom 
zariadení, ktoré slúži ako čestné prehlásenie o zdravotnom stave a poučenie GDPR 
COVID-19. 



✓ Návšteva prejde zdravotným monitoringom – odmeranie telesnej teploty, zabezpečením 
hygieny pri príchode (umytie rúk, dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej 
anamnézy. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená 
teplota nad 37⁰ C, kašeľ, sekrécia z nosa) mu nebude umožnený vstup do zariadenia. 

✓ Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo 
podozrivou z ochorenia na COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo       ak 
v tomto období on, alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte, pricestovala            zo 
zahraničia (z krajiny s vysokým  rizikom šírenia ochorenia COVID-19), rovnako mu nebude 
umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). 

✓ Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 – dní po ukončenej návšteve objavia príznaky 
nákazy ochorenia COVID-19, bezodkladne o tom informuje vedenie CSS – LIPOVEC. 

✓ Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek PSS, zariadenie je povinné 
kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali 
návštevu v období 14 dní pred potvrdením nákazy. 

✓ Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 
a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19. 

✓ Návštevy u PSS sa budú realizovať vo vonkajších priestoroch (CSS – LIPOVEC)                  vo 
vyhradených miestach. Výnimočne (v prípade nepriaznivého počasia) v interiéri     CSS – 
LIPOVEC, rovnako  vo vyhradenom priestore. 

✓ Výnimkou sú PSS pripútaní na lôžko – ak PSS nie je možné vysadiť na vozík (návšteva 
môže byť na izbe PSS pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok 
(dezinfekcia rúk, rúška, alebo inak prekryté dýchacie cesty, jednorazové návleky       na 
topánky) a to jeden PSS a dve osoby ako návšteva.  

✓ Dotyky počas návštev nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť 
dodržaná (cca 2 metre). 

✓ Podávanie stravy a nápojov počas návštevy neodporúčame. 
✓ Návšteva je povinná dodržiavať pokyny službu konajúceho zdravotníckeho personálu 

ohľadom organizácie pohybu osôb. 
✓ Sociálno – zdravotnícky personál oboznámi návštevu s miestom realizácie návštevy.    Po 

ukončení návštevy sociálno – zdravotnícky personál všetky dotykové plochy (stoly, 
stoličky) vhodným spôsobom vydezinfikuje (vo vonkajšom priestore). Vo vnútorných 
priestoroch sa vyvetrá, vydezinfikujú sa dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky),          na 
dezinfekciu prostredia sa použije aj germicídny žiarič. 

✓ Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok 
si štatutárny zástupca CSS – LIPOVEC vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne, 
a to: celoplošne, alebo v niektorých dňoch, alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý 
nedodržiava podmienky stanovené v tomto dokumente. 

 

Podmienky návštevy v CSS – LIPOVEC vychádzajú z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vydané Úradom verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, v Bratislave dňa: 03.06.2020,  schválil: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, hlavný 
hygienik Slovenskej republiky. 

V Hornom Srní 04.06.2020   
                                                Mgr. Renata Papierniková 

                                                                                                  riaditeľka CSS – LIPOVEC Horné Srnie    


