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Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku
SARS-CoV-2 prenosu. Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti
klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.
V súlade s Nariadením vlády č. 269/2020 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých
opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie
riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.
ÚVOD:
V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a súčasne
priaznivé výsledky pri testovaní klientov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. Ag
testami), a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k
zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie
umožnenia návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených
odkázanosťou.
Umožnenie návštev bude prebiehať vo vonkajších a vnútorných priestoroch zariadenia
(mimo izieb klientov, s výnimkou pre klientov pripútaných na lôžko). Termín začiatku
jednotlivých fáz, prípadne ich posun bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a
od rozhodnutia poskytovateľa sociálnych služieb na základe jeho možností (priestorových,
materiálno-technických a personálnych) a dopytu zo strany jeho klientov a ich zdravotného
stavu.
Toto usmernenie upravuje základné podmienky pre umožnenie návštev vo vonkajších a
vnútorných priestoroch zariadenia pri dôslednom dodržiavaní hygienicko-epidemiologického
režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.Toto usmernenie
upravuje iba tie opatrenia, ktoré sú nad rámec bežného chodu zariadení. V prípade potreby
poskytovateľ konzultuje organizačné postupy súvisiace s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými opatreniami ÚVZ SR, vydanými na zamedzenie šírenia ochorenia
COVID-19, s príslušným RÚVZ.
Konkrétne podmienky, pri dodržaní rámca určeného týmto usmernením, si poskytovatelia
sociálnych služieb dočasne upravia vo vnútornom predpise, v závislosti od druhu sociálnej
služby, cieľovej skupiny klientov, ako aj priestorových, materiálno-technických a
personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (napr. plán návštev, dĺžka a frekvencia
návštev, možný počet návštevníkov, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a
zamestnancov, postup pri sanitácii priestorov zariadenia určených pre návštevy). O obsahu
týchto podmienok budú informovaní zamestnanci, klienti (spôsobom pre nich
zrozumiteľným), aj ich rodinní príslušníci – sprevádzajúce osoby.
Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v Domove sociálnych služieb a Zariadení pre
seniorov Trenčianska Turná sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo
vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so
semaforom zariadenia a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia pre seniorov.
Návštevný poriadok sa zároveň riadi aktuálnou národnou COVID mapou pre okres
Trenčín, ktorú zverejňuje MZ SR. Pravidlá sú platné vždy od pondelka príslušného
týždňa.
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DSS a ZpS Trenčianska Turná Trenčianska Turná vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy
opätovne, a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý
nedodržiava podmienky stanovené v “Návštevnom poriadku ZpS“.

ČIERNA FARBA
V zariadení pre seniorov je úplný zákaz návštev :
• návštevy môžu byť realizované iba pre klientov v terminálnom štádiu alebo
v situáciách, ktoré neznesú odklad,
• návštevy sa riadia prísnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami a trvajú max.
20 minút,
• klient môže mať iba dve návštevy za jeden týždeň,
• s návštevou musí súhlasiť službukonajúca zdravotná sestra,
• každý návštevník si na vlastné náklady zabezpečí počas návštevy overal, respirátor
a jednorazové rukavice,
• je potrebné zabezpečiť, aby v izbe klienta nebol iný prijímateľ sociálnej služby.
V prípade, že to nie je možné (pre zdravotný stav klienta), tento musí písomne
súhlasiť s návštevou spolubývajúceho (Príloha č. 3 )

BORDOVÁ A ČERVENÁ FARBA
Ohlasovanie návštev vopred :
• Deň a čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť minimálne jeden deň vopred.
• Je možné dohodnúť návštevu telefonicky na číslach : 032/6401645, prípadne
mailom : zps@trencianskaturna.sk
• Kontaktná osoba ohlásenú návštevu zapíše do tlačiva (Príloha č. 1), ktoré
bude uložené v kancelárii soc. pracovníka. Pri nahlásení návštevy zapíše
pracovník meno a priezvisko klienta DSS a ZpS, meno a priezvisko
návštevníka, kontakt na návštevníka a deň a hodinu návštevy.
• ,Kontaktná osoba dbá, aby bol nahlásený iba stanovený počet návštevníkov
v rovnakom čase a počet návštev v týždni pre jedného návštěvníka.
• Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do Návštevného poriadku DSS a ZpS
Trenčianska Turná na internetovej stránke obce Trenčianska Turná
(www.trencianskaturna.sk.sk), v kancelárii sociálneho pracovníka a na výveske pri
hlavnom vchode do budovy DSS a ZpS.

Priestory vyhradené pre návštevy :
Realizácia návštev
prebieha výhradne vo vonkajších priestoroch DSS a ZpS
Trenčianska Turná ( zabezpečené sú lavičky dostatočne vzdialené od seba + altánky),
vo vestibule zariadenia (len v prípade nepriaznivého počasia ). Vestibul v počte 3 klienti.
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lôžku
klienta po dodržaní prísnych hygienicko - epidemiologických požiadaviek v trvaní
max. 30 minút. Návštevník si vo vlastnej réžii zabezpečí jednorazový plášť, respirátor
FFP2 a rukavice.

Dĺžka návštevy :
• Maximálne stanovený čas jednej návštevy u klienta je 30 minút na jeden deň. Počet
návštevníkov u jedného klienta sú dve osoby.

Sú zakázané návštevy deťom do 15 rokov.
• Každý klient môže mať v týždni maximálne dve návštevy.
• Pri dodržaní uvedených podmienok je možné, aby v zariadení boli v rovnakom čase
návštevy maximálne pre 6 klientov .
• Návštevy sú možné každý deň v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod..
Návštevník je povinný akceptovať uplynutie času vyhradeného na vykonanie návštevy,
príp. informovať zamestnanca, ktorý organizuje návštevu o skoršom ukončení návštevy.

Príchod do zariadenia :
• Návšteva prijímateľa môže byť realizovaná len ak prijímateľ s návštevou súhlasí.
• Pri príchode do zariadenia návštevník privolá zvončekom pracovníka zdravotného
úseku. Návštevník používa vlastné OOP (respirátor FFP2) pri príchode i počas celej
doby návštevy

O ČOM JE NUTNÉ INFORMOVAŤ PRED NÁVŠTEVOU.
Zariadenie je povinné oboznámiť klientov a návštevníkov o :
• V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať hygienické opatrenia zariadenia, má
pracovník zariadenia pre seniorov možnosť návštevu zrušiť, príp. prerušiť.
• Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je povinná sa
preukázať:
 negatívnym PCR nie starším ako 48 hodín,
 negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín,
 potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v čase 180 dní od prekonania
ochorenia,
 dokladom o zaočkovaní a to:
 očkovacím preukazom (Pfizer/BioNTech, MODERNA) dvoma očkovacími dávkami
proti COVID-19 a od očkovania uplynulo aspoň 14 dni.
 potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou (AstraZeneca) a od očkovanie uplynuli
štyri týždne .
• Osobné údaje návštevníka sa kontrolujú len formou nahliadnutia do výsledku testu
(príp. potvrdenia, ktoré nahrádza výsledok testu) v zmysle č. 6 ods. 1 písm. d) v spojení
s čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a vyhláške č.
200 ÚVZ SR. Informácia o možnosti k nahliadnutiu musí byť vyvesená pri vstupných
dverách zariadenia a návštevník musí byť o nej informovaný.
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dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy.
• Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je
povinná vyplniť pripravené tlačivo (Príloha č. 1)
• Každej osobe pri vstupe do zariadenia bude vykonaný skríning teploty.
• Pracovník zariadenia pre seniorov vykoná poučenie o protepidemických a opatreniach
a používaní osobných ochranný pomôcok. Poučenie pre návštevníka je tiež vyvesené
pri hlavnom vchode do zariadenia pre seniorov (Príloha č. 2).
•
Návštevník si za každých okolností dáva pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu
so zamestnancami zariadenia DSS a ZpS.

Realizácia návštevy :
NÁVŠTEVA VO VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH ZARIADENIA:
Realizácia návštev len vo vonkajších priestoroch (ak je to možné vzhľadom na priestory
zariadenia, možnosti klientov – ich zdravotný stav, prípadne aktuálne počasie).
Návšteva môže byť :
• realizovaná len vo vyhradených priestoroch.
• Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient
má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško,
respirátor). Toto opatrenie sa nevzťahuje na deti a klientov, u ktorých to vzhľadom na
ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú
časť.
• Zariadenie je povinné zabezpečiť organizáciu pohybu osôb vo vonkajších priestoroch,
tak aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min 5 metrov.
• Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky) vhodným
spôsobom vydezinfikovať.
NÁVŠTEVA VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH ZARIADENIA:
• Po príchode návštevníka do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zabezpečiť
hygienu jeho rúk, najlepšie s použitím dezinfekčných mydiel.
• Odporúča sa používať len jednorazové papierové utierky.
• Návšteva môže byť realizovaná len vyhradených vnútorných priestorochvestibul (t.j. nie na izbe klienta, s výnimkou návštevy klienta pripútaného na
lôžko).
• Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný
klient(prípadne iná osoba, ak sa návšteva realizuje pri lôžku klienta) má počas celej
doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty ( rúško, respirátor).
• Toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na ich
znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.
• Zariadenie je povinné zabezpečiť organizáciu pohybu osôb vo vnútorných priestoroch,
tak aby bol dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami min 2 metre.
• Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m2, môže byť návšteva iba pre
jedného klienta (resp. manželský pár, súrodencov).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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preventívnym opatrením.
Odporúča sa pravidelné používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov
v súčinnosti s dezinfekciou prostredia na dezinfekciu návštevných priestorov
zariadenia.
Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky, kľučky,
podlahy) vhodným spôsobom vydezinfikovať
Po vykonaní vstupnej kontroly návšteva zotrvá v priestoroch areálu DSS a ZpS do
príchodu klienta v sprievode službukonajúceho personálu. Návšteva bude realizovaná
iba v areáli zariadenia.
Zdravotnícky personál zabezpečí, aby i klient mal počas návštevy respirátor
a pred návštevou si vydezinfikoval ruky.
Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí
byť dodržaná.
Rozstupy medzi jednotlivým návštevami musia byť minimálne 2 metre.
Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené
Návštevník preberá v plnej miere dohľad nad
navštíveným klientom. Je
povinný
zabezpečiť, aby sa klient zariadenia pre seniorov nevzdialil mimo areál
zariadenia.

Práce po ukončení návštevy
• Návštevník je povinný dodržiavať maximálne povolený čas na návštevu cca (30
min.).
• Po ukončení návštevy privedie klienta DSS a ZpS do zariadenia a svoj odchod
oznámi službukonajúcemu personálu.
• Zdravotnícky pracovník zabezpečí, aby pri vchode do budovy zariadenia si
klient DSS a ZpS riadne umyl a vydezinfikoval ruky.
• Klienta na vozíku zdravotník sám odvedie na izbu.
• Zdravotnícky pracovník zabezpečí, aby
boli vydezinfikované stoly , stoličky
a ostatné dotykové plochy, ktoré použili návštevníci.

RUŽOVÁ A ORANŽOVÁ FARBA
Priestory vyhradené pre návštevy :
• Návštevy je možné (hlavne v nepriaznivom počasí) realizovať vo vestibule i na izbách
ležiacich klientov. Je potrebné však naďalej preferovať návštevy vo vonkajších
priestoroch zariadenia.
• Zdravotnícky pracovník zabezpečí, aby v izbe navštíveného klienta nebol iný
prijímateľ sociálnej služby. V prípade, že to nie je možné (pre zdravotný stav klienta),
tento musí písomne súhlasiť s návštevou spolubývajúceho (Príloha č. 3 )
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• Deň a čas návštevy je potrebné ohlásiť minimálne deň vopred iba v prípade návštevy
na izbe klienta. Je možné dohodnúť návštevu telefonicky na číslach : 032 / 6401645,
prípadne mailom : zps@trencianskaturna.sk.

Návštevy na izbách sú možné každý deň v čase od 13,00 do 15,00
hod..
V areáli zariadenia v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod.
Pri nedodržaní hygienických opatrení môže zdravotnícky pracovník ukončiť návštevu
i skôr.

Dĺžka návštevy :
• Klient zariadenia pre seniorov môže mať vo vonkajších priestoroch zariadenia
súčasne na návšteve maximálne dve osoby a to v trvaní max. 1 hod.
• Vo vnútorných priestoroch ZpS (vestibul) je maximálne stanovený čas jednej návštevy u
klienta cca 30 minút na jeden deň. Počet návštevníkov u jedného klienta sú dve osoby.
• Sú zakázané návštevy deťom do 15 rokov.
• Klient ( ležiaci) môže mať v týždni maximálne dve návštevy na izbe.
Pri dodržaní uvedených podmienok je možné, aby v zariadení boli v rovnakom čase
návštevy iba pre jedného klienta.

Príchod do zariadenia :
• Návšteva prijímateľa môže byť realizovaná len ak prijímateľ s návštevou súhlasí.
• Pri príchode do zariadenia návštevník privolá zvončekom pracovníka zdravotného
úseku. Návštevník používa vlastné OOP (respirátor FFP2) počas celej doby návštevy.
Pracovník zariadenia pre seniorov dôsledne dbá, aby si návštevník vydezinfikoval ruky
pri vstupe do budovy zariadenia
• Každá osoba pri vstupe do budovy zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je
povinná sa preukázať:
 negatívnym PCR nie starším ako 48 hodín
 negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín
 potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v čase 180 dní od prekonania ochorenia

 dokladom o zaočkovaní a to:
 očkovacím preukazom (Pfizer/BioNTech, MODERNA) dvoma očkovacími dávkami
proti COVID-19 a od očkovania uplynulo aspoň 14 dni.
 potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou (AstraZeneca) a od očkovanie uplynuli štyri
týždne .
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(potvrdenia, ktoré nahrádza výsledok testu) v zmysle č. 6 ods. 1 prísm. d) v spojení s čl.
9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a vyhláške č. 200
ÚVS SR.
Informácie a o možnosti k nahliadnutiu musí byť vyvesená pri vstupných
dverách zariadenia a návštevník je o nej informovaný.
• Každej osobe pri vstupe do zariadenia bude vykonaný skríning teploty
• Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom vykonania návštevy klienta je povinná
vyplniť pripravené vyhlásenie o informovaní (Príloha č. 1)
• Návštevy v areáli zariadenia sa konajú v súlade s hygienicko – epidemiologickými
opatreniami vydanými zariadením pre seniorov. Každý návštevník zodpovedá za klienta
zariadenia a zabezpečí, aby klient neodišiel mimo areál zariadenia

Realizácia návštevy

• Po vykonaní vstupnej kontroly návštevníka, zdravotnícky pracovník zavedie
návštevníka na izbu prijímateľa sociálnej starostlivosti.
• Zdravotnícky personál zabezpečí, aby i klient mal počas návštevy respirátor a pred
návštevou si vydezinfikoval ruky.
• Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť
dodržaná.

Návšteva realizovaná na obytnej izbe klienta (ležiaceho)
•
Pred samotnou návštevou je potrebné získať súhlas s návštevou od všetkých
obyvateľov na spoločnej izbe a oznámiť im deň, osobu návštevy, ako aj čas návštevy
(Príloha č. 3).
•
Vstup do obytnej izby dovoliť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami
(respirátor FFP2) a pri vstupe do obytnej izby aplikovať dezinfekciu na ruky.
•
Zdravotný personál je povinný zabezpečiť dostatočný odstup návštevníkov od
ostatných ubytovaných osôb (vhodné je použiť prenosnú stenu ).
•
Počas celej doby zotrvania návštevy je potrebné používať germicídny žiarič a
primerane vetrať miestnosť.
•
Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
•
Zotrvanie návštevy prispôsobiť počtu klientov na obytnej izbe a zdravotnému stavu
všetkých dotknutých osôb, tak aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých
osôb.

Ukončenie návštevy
Po každej návšteve izby zdravotnícky pracovník zabezpečí dezinfekciu:
• Zariadenie miestnosti (stoličky, posteľ)
• Kľučky dverí
• Podľa potreby ďalšie pomôcky, či vybavenie.
• Použije germicídny žiarič.
• Medzi návštevami ponechať aspoň 15 minút na vyvetranie a upratanie.
Vykonanú dezinfekciu zamestnanec zaznačí do zošita o vykonaní dezinfekcie.

-8-

ŽLTÁ A ZELENÁ FARBA
Návštevy
prijímateľov
sociálnej
služby
v DSS a ZpS Trenčianska Turná
sa vykonávajú v zmysle Domáceho poriadku ZpS (článok 8).
Realizovaná návšteva sa zaznačí do „Dennej evidencii návštev“.

V Trenčianskej Turnej dňa 30.4.2021
Ing.Peter Mikula
starosta obce

Prílohy :
1. Vyhlásenie o informovaní návštevníka
2. Poučenie pre návštevníka
3. Súhlas spolubývajúceho

Príloha č.1:
Meno PSS u ktorého je nahlásená návštěva:

Meno a priezvisko návštevníka:
Kontakt na návštevníka (mail/tel. číslo):
Dátum a čas plánovanej návštevy:
Priezvisko a meno pracovníka, ktorý
návštevu zaznačil:
Dátum a čas uskutočnenej návštevy:

ohlásenú

Druh a výsledok testu na ochorenie COVID-19
(PCR, AGtest,
očkovací preukaz, výnimka
z testovania)
Priezvisko a meno pracovníka, ktorý vykonal
kontrolu dokladu spolupracoval pri návšteve.

Vyhlásenie návštevníka zariadenia DSS a ZpS Trenčianska
Turná
Vyhlasujem že ja, .........................................................................,
bytom .........................................................................................,
neprejavujem príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha),
bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ,
vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky,
chrasty a pod. na koži).
Vyhlasujem taktiež, že som sa nebol(a) v zahraničí a že Regionálny úrad verejného
zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne
opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by som ja, alebo iné osoby žijúce so mnou v spoločnej domácnosti, prišli
v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami s podozrivými alebo chorými na ochorenie
Covid 19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zároveň vyhlasujem, že som bol poučený o hygienicko – epidemiologických
opatreniach prijatých zariadením DSS a ZpS Trenčianska Turná.
Dňa:........................................
Podpis:--------------------------------

Príloha č. 2

Poučenie pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb
v zariadení DSS a ZpS Trenčianska Turná
--------------------------------------------------------------------------------------

Každý návštevník prijímateľa sociálnej starostlivosti je povinný si
naštudovať aktuálne usmernenie a počas celej návštevy sa ním
riadiť!
1. Každá návšteva prijímateľa sociálnej služby podlieha schváleniu vedúcej zariadenia DSS a
ZpS a musí byť vopred (telefonicky alebo e-mailom) dohodnutá s určením presného času
návštevy (deň a hodina).
2. Návštevník je povinný rešpektovať protiepidemiologické a hygienické opatrenia prijaté
v zariadení, najmä je povinný:

pri príchode do zariadenia sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19
AG nie starším ako 24 hod., alebo PCR–testom nie starším ako 48 hod, alebo potvrdením
nahrádzajúcim test (očkovací preukaz, potvrdenie o prekonaní COVID-19)

rešpektovať, že pohyb v areáli zariadenia je povolený len s nasadením respirátora, a to počas
celej doby návštevy. Zároveň je návštevník povinný rešpektovať aj ďalšie nariadenia určené
zariadením pre seniorov (napr. použitie overalu, jednorazové plášťa, jednorazových rukavíc
/ v prípade návštev v interiéri/ ),

pri príchode na návštevu sa podrobiť preventívnemu premeraniu telesnej teploty, pričom pri
nameranej telesnej teplote presahujúcej 37,2 °C nebude umožnené návštevu vykonať,


dôkladne si vydezinfikovať ruky a všetky predmety, ktoré priniesol svojmu navštívenému,


dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi skupinkami návštev,

rešpektovať, že priamy fyzický kontakt (objímanie, bozky) nie je pri návšteve povolený a
každý návštevník je povinný sa vyhýbať aj priamemu fyzickému kontaktu s personálom zariadenia,

návštevy sa realizujú len v čase a v priestoroch vyhradených pre vykonávanie návštev.
O tejto povinnosti informuje návštevníka i klienta zariadenia DSS a ZpS zamestnanec, ktorý
organizuje návštevu,

akceptovať uplynutie času vyhradeného na vykonanie návštevy, príp. informovať
zamestnanca, ktorý organizuje návštevu o skoršom ukončení návštevy.

 Návštevy deťom do 15 rokov sú zakázané.
Každý návštevník potvrdí svojim podpisom v čestnom vyhlásení v súvislosti
so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19 pri navštívení zariadenia DSS
a ZpS Trenčianska Turná, že bol poučený o opatreniach prijatých zariadením pre
vykonávanie návštev.
V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené protiepidemiologické
opatrenia v zariadení, zariadenie si vyhradzuje právo zrušiť, príp. prerušiť návštevu.

Príloha č. 3

SÚHLAS
spolubývajúceho prijímateľa sociálnej služby

Dolupodpísaný / á ...........................................................................................

Súhlasím

s návštevou

spolubývajúcej / eho ......................................... na izbe č. ..................................

ktorá bude realizovaná dňa ............................

o .................................. .

V Trenčianskej Turnej dňa ...............................

......................................................
podpis prijímateľa SS

