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Plán návštev v DD a DSS BUKOVEC 
 
 

A) Zdôvodnenie 
Vzhľadom na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID – 19 
a s tým súvisiace uvoľňovanie prijatých oparení hlavným hygienikom SR je reálne 
pristúpiť k postupnému uvoľňovaniu prijatých opatrení v oblasti sociálnych služieb, 
vrátane umožnenia návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb 
podmienených odkázanosťou ( ďalej len „zariadenia“). 
 
B) Harmonogram uvoľňovania 
 
Umožnenie návštev bude prebiehať v dvoch fázach. Termín začiatku jednotlivých fáz, 
prípadne posun bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a na základe 
priestorových, materiálno-technických a personálnych možností a dopytu zo strany 
našich obyvateľov a predovšetkým od ich zdravotného stavu.  
 

a)  od 8. júna 2020 – umožnenie návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia, 
prechádzky klientov v rámci obce na 60 minút, 
      b) od 15 júna 2020 - umožnenie návštev vo vnútorných priestoroch zariadenia( len 
u tých klientov, ktorí sú imobilní).  
 
Podmienky a zásady pre umožnenie návštev: 
 
Je potrebné, aby návšteva bola vopred dohodnutá, našim cieľom je obmedziť 
zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch 
zariadenia(vonkajších aj vnútorných). 
Bližšie informácie o termíne návštev je možný si telefonicky aleboe-mailom dohodnúť  
počas pracovných dní od 7.00 hod. do 15.00 hod.. 
V DDaDSS Sebedín – Lenka Ľuptáková –t.č. 0902 786 232, 
e-mail: veduca.sestra@ddadsssebedin.sk, alebo na socialne@ddadsssebedin.sk–Katarína Sujová 
Na Hrochoti – Mgr. Kristína Petríková –t.č. 0948 898 080, 
e-mail: kristina.petrikova@ddadsssebedin.sk 
 
1. Zariadenie bude aj naďalej uzamknuté 
- zamestnanci zariadenia budú návštevy púšťať aj odprevádzať zo zariadenia, 
- pri vstupe bude návštevníkom zmeraná telesná teplota(TT) bezkontaktným teplomerom 
a vypísaný krátky informatívny formulár Denná evidencia návštev, 
 
2. Ochranné pomôcky 
- návšteva prichádzajúca do kontaktu  s klientom musí mať počas celej doby návštevy vhodne 
prekryté horné dýchacie cesty- rúško, šatka, šál,jednorazové rukavice a návleky na obuv. 
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3. Dezinfekcia  
- pri vstupe do budovy si návštevníci vydezinfikujú ruky, dezinfekčný gél poskytne zariadenie 
a bude im odmeraná telesná teplota, 
- po každej návšteve bude dôsledne vydezinfikovaná miestnosť alebo priestor, kde sa návšteva 
zdržiavala. 
 
4. Priebeh návštevy 
- deň a čas návštev bude regulovaný, bude vypracovaný plán návštev, 
- dvojmetrové odstupy budú musieť byť dodržané, 
- na návštevu jedného klienta môžu prísť maximálne 2 osoby staršie ako 15 rokov, 
- do zariadenia, vrátane vonkajších priestorov nebude umožnený vstup osobám so zvýšenou 
TT alebo s príznakmi respiračného ochorenia, ďalej návštevníkom žijúcim v spoločnej 
domácnosti s osobou chorou na COVID 19 alebo podozrivou z ochorenia na COVID 19, alebo 
s osobou s ktorou je v blízkomkontakte a pricestovala zo zahraničia, 
- po odchode návštevy opatrovateľka z príslušného oddelenia vykoná dezinfekciu v miestach, 
kde sa návšteva zdržiavala, 
- vydezinfikuje kľučky, povrch stola, stolík a prostredníctvom germicídnych žiaričov dá na 15 
minút vyžiariť miestnosť,  
- po ukončení návštevy opatrovateľka klientovi zmeria TT a zabezpečí dezinfekciu rúk. 
 
5. Návšteva vo vonkajších priestoroch 
- bude povolená mobilným klientom a tým, ktorí sa pohybujú pomocou invalidného vozíka, 
- nesmie trvať viac ako 45 minút, 
- návšteva sa bude konať na určených miestach, ktoré budú označené. 
 
6. Návšteva vo vnútorných priestoroch zariadenia 
- bude povolená klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko, 
-  bude trvať maximálne 30 minút, druhý klient, ktorý zdieľa izbu s navštíveným klientom bude 
oddelený paravánom alebo v izbe neprítomný. 
 

 
Upozornenie 

Vopred neohlásené návštevy nebudú vybavené. 
 
 

Buďte zodpovední a neohrozujte svojim nezodpovedným konaním seba a svojich 
blízkych. 

 
Ďakujeme za ústretovosť. 

 
 
Nerešpektovanie dodržiavania týchto opatrení a podmienok je správnym deliktom podľa § 57 
ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z., za ktorý príslušný RÚVZ uloží pokutu podľa §57 ods. 
41 písm,. a) zákona č. 355/2007Z.z. vo výške do 20 000 eur.  
 
 
 

 
 
 

 


