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Plán a režim návštev počas pandemickej situácie 

COVID – 19. 
 

 

Spolupráca s rodinou a priateľmi prijímateľov sociálnej služby  patrí k základnej 

filozofii profesionálnej starostlivosti.  

     Prijímatelia sociálnych služieb patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny 

osôb v pandemickej situácii.  

     Pre odborné a efektívne zvládanie pandemickej situácie, ako aj udržania či 

zlepšenia zdravotného stavu PSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi 

vzťahovými osobami.  

      Príbuzný, alebo blízka osoba PSS je postavená do role návštevníka 

poskytovanej sociálnej služby. Pri tejto role si musíme uvedomiť, že v 

skutočnosti nejde o návštevníka zariadenia, ale návštevníka PSS.  

     Udržiavanie a budovanie vzťahov s druhým človekom patrí k základným 

prejavom kvality života každého človeka. Cítiť sa členom rodiny vytvára u 

človeka pocit potreby a prejavy zmyslu života. Ak ich postupne stráca, hrozí 

riziko sociálnej izolácie. Následky sociálnej izolácie (depresie, beznádejnosť, 

psychická bolesť....) môžu mať katastrofálne dopady. 

     Preto  na základe vyhodnotenia situácie v zariadení s ohľadom na cieľovú 

skupinu, ktorej je poskytovaná sociálny služba, vypracovávame si vlastný 

návštevný poriadok a tým zabezpečujeme návštevy u PSS.  

     Aby sme predišli rizikám spojených s pohybom osôb v zariadení, je potrebné 

vytvoriť si vyhovujúce možnosti pre návštevu, za dodržania všetkých 

bezpečnostných opatrení, vykonať potrebné prípravy a taktiež komunikovať s 

príbuznými.  

 

 

Pravidlá: 

     Návštevy príbuzných a blízkych osôb PSS v zariadení  sa realizujú v súlade s 

aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semafórmi pre 

jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom 

zariadenia.  
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PRAVIDLÁ REŽIMU NÁVŠTEV: 

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú 

odporúčané podmienky 

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy 

v interiéri a exteriéri zariadenia. 

Návšteva na izbe PSS  je možná len 

v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia 

v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, 

ktorých nie je možné vysadiť na vozík). 

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie 

ako 15m2 môže byť  povolená dvojčlenná 

návšteva  iba pre  jedného PSS . 

Návštevné hodiny Pracovné dni:  9,00 hod.-11,00 hod., 

                        13,00 hod.-15,00 hod.. 

Sobota, nedeľa: 9,00 hod.-11,00 hod., 

                          13,00 hod.-16,00 hod.. 

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa max. 2  

Časové vymedzenie doby návštevy max.45 minút 

Ohlasovanie návštev vopred Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, 

minimálne 48 hod. vopred kvôli lepšej 

organizácii. 

Zdôrazňujeme príbuzným, aby svoju 

návštevu vopred oznámili, pri obmedzenom 

počte návštevných miestností budú mať 

prednosť ohlásené návštevy (okrem 

mimoriadnych udalostí). 

 

Kontaktná osoba pre návštevy HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka, 

Viničná 679/17, 971 01  Prievidza 

Mgr. Kováčová tel. č.:0915822701, 

HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka, 

Odbojárov 181/6,  971 01  Prievidza 
Mgr. Ing. Kunová tel. č.:0915822691, 

HUMANITY-CSP, Útulok ,Nábr. sv. 

Metoda 122/16,  971 01  Prievidza 

Gálik 0905285533. 

 

Frekvencia návštev pre jedného PSS jedenkrát za  týždeň 

Informovanie príbuzných o možnosti 

návštev a Pláne a režime návštev 

 

Platí od 9. 5.2021, webové sídlo: 

www.csphumanity.sk 
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PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY: 

Oznámenie návštevy 

 

Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, 

minimálne 48 hod. vopred kvôli lepšej 

organizácii. 

Zdôrazňujeme príbuzným, aby svoju návštevu 

vopred oznámili, pri obmedzenom počte 

návštevných miestností budú mať prednosť 

ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych 

udalostí). 

 

Vstupná kontrola 

 

Zabezpečenie hygieny pri vstupe do zariadenia 

–prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom 

FFP2, jednorazové rukavice alebo použitie 

bezoplachového sanitárneho gélu na ruky s 

alkoholom. Negatívny antigénový test nie starší 

ako 24 hodín, poprípade PCR test nie starší ako 

72 hodín, alebo potvrdenie o 2. očkovaní proti 

COVID 19, od ktorého uplynulo minimálne 14 

dní, poprípade  lekárske potvrdenie o prekonaní 

ochorenia COVID 19 nie staršie ako 180 dní. 

 

Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie 

teploty bezkontaktným teplomerom), a súhlas 

s Plánom a režimom návštev  

( príloha č.1- ČESTNÉ PREHLÁSENIE). 

Zapísanie sa do Knihy návštev zariadenia. 

 

Jasne označené miesto pre návštevy 

 

HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka, Viničná 

679/17,  971 01  Prievidza 

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy 

interiér - návštevná miestnosť v starej časti 

budovy zariadenia, 

exteriér – dva označené altánky v záhrade 

zariadenia, ktoré je potrebné využívať v prípade 

vhodného počasia. 

Zároveň fyzické osoby   musia byť  vzdialené  

od seba minimálne  na 2 metre. 

 

 

HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka, 

Odbojárov 181/6,  971 01  Prievidza 

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy 

interiér - návštevná miestnosť v  budove 

zariadenia, 

exteriér –  altánok v záhrade zariadenia, 

ktorý je potrebné využívať v prípade vhodného 
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počasia, zároveň fyzické osoby   musia byť  

vzdialené  od seba minimálne  na 2 metre. 

 

HUMANITY-CSP Veľká Lehôtka, Útulok, 

Nábr. sv. Metoda 122/16,  971 01  Prievidza 

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy 

interiér – spoločenská  miestnosť v  budove 

zariadenia, 

exteriér –  záhradná lavička pri hlavnom vchode 

budovy, ktorú je potrebné využívať v prípade 

vhodného počasia, 

Zároveň fyzické osoby   musia byť  vzdialené  

od seba minimálne  na 2 metre. 

 

Návšteva na izbe PSS  je možná len 

v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia 

v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, 

ktorých nie je možné vysadiť na vozík). 

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 

15m2 môže byť  povolená dvojčlenná návšteva  

iba pre  jedného PSS . 

Musia byť  dodržané prísne hygienicko –

epidemiologické podmienky – použitie 

respirátora, odporúčame použiť aj ochranný štít 

na tvár, jednorazové rukavice, dostatočný odstup 

ostatných osôb, počas návštevy použiť 

germicídny žiarič, vetrať, po ukončení návštevy 

dezinfekcia. 

Podmienky pre návštevníkov  

 

Návšteva používa po celý čas respirátor FFP2 . 

 

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas 

návštevy povolené. 

 

Dotyky počas návštevy nie sú povolené 

a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb od seba 

minimálne  na 2 metre musí byť dodržaná. 

Musí byť zabezpečená sociálna izolácia od 

iných osôb mimo navštevovanej osoby.  
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Príloha č.1 

 
ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE NÁVŠTEVY V HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka 

(odpoveď zakrúžkujte) 

 

Meno a priezvisko návštevníka : ...........................................................................................................  

 

Meno a priezvisko PSS, u ktorého je nahlásená návšteva: ................................................................... 

 

Bol som poučený a zaväzujem sa dodržiavať Plán a režim návštev                            ÁNO NIE 

  

Bol som poučený o svojich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov a GDPR ÁNO NIE 

 

Bol som poučený a zaväzujem sa zdržiavať sa vo vyhradených priestoroch podľa pokynov a ohlásiť 

koniec návštevy                                                                                                            ÁNO NIE 

 

Bol som poučený a zaväzujem sa dodržiavať bezpečnosť a OPP                                ÁNO NIE  

                             

Návštevník predložil doklad                        o negatívnom PCR teste zo dňa: 

                                                                      o negatívnom Ag teste zo dňa: 

                                                                      potvrdenie o prekonaní Covid-19 zo dňa: 

                                                                      potvrdenie o 2. očkovaní proti Covid-19 zo dňa: 

 

Teplota : ……………. °C                                                        Zmeral/a (podpis):  ......................  

Teplota nad > 37,0°C                                                                                                    ÁNO NIE  

Mám alebo som mal posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov: suchý kašeľ, 

dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie  

                ÁNO NIE                                                                                                                          

 

Bol som posledných 14 dní v zahraničí                                                                        ÁNO NIE                

 

Bol som posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe alebo sa 

u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19 

                                                                                                                                       ÁNO NIE 

 

Bol som testovaný, alebo som bol v kontakte s osobou testovanou na COVID-19  s pozitívnym 

výsledkom                                                                                                                     ÁNO NIE                             

Ak by sa najbližších 14 dni zmenila akákoľvek z odpovedí na ÁNO, som si vedomý svojej povinnosti 

oznámiť to na tel. č.046/5483182, 5483181. 

 

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som 

poskytol/-a sú pravdivé. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý vyššie 

uvedených zdravotných rizík, ktoré hrozia pri pobyte v tomto zariadení a o ktorých som bol vopred 

dôkladne informovaný. Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých 

údajov v mojom čestnom vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť 

niektorú zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného 

zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou 

nedbanlivosti).“ 

 

 

 

Dátum: …………………………                                                                 Podpis: 
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Príloha č.2 

 

 

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej 

služby (ďalej len „klient) a osôb, s ktorými je v styku 

 

 

 

Meno a priezvisko klienta:  
 

Dátum narodenia:  

 

Adresa trvalého pobytu:  

 

 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie:  

 

................................................................................................................................................... 

 

  

 

 

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa/u vyššie uvedeného klienta* a) neprejavili za obdobie pobytu 

klienta v domácnosti  príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, 

kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....), b) nežijem/klient nežije* v 

domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, c) 

nebol som/klient nebol* v kontakte s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z 

ochorenia COVID - 19, d) nemám/klient nemá* nariadenú karanténu a v mojej/jeho* blízkej 

rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s 

týmto ochorením, e) nevrátil som sa/klienta sa nevrátil* zo zahraničia s pobytom dlhším ako 

48 hodín, f) žiadny príslušník rodiny v blízkom kontakte sa v tomto období nevrátil zo 

zahraničia s pobytom dlhším ako 48 hodín. Som si vedomý (á) právnych následkov 

nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku 

podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 V..................................  

 

 

Dňa.............................. 

                                                                                     ..................................................................  

                                                                               Podpis klienta/sprevádzajúcej osoby klienta* 

 

 

*Nehodiace sa preškrtne 
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