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Návštevy v DSS pre deti a dospelých Galanta počas pandémie, aktualizované 21.04.2021 ] 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – pracovisko Krásna ul. 
 

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadení sa realizujú v súlade s aktuálnymi 

podmienkami uvedenými vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade 

s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.  

 
1. Pred návštevou je klient a návštevník informovaný o : 

a. Povinnosti zabezpečiť si a preložiť negatívny PCR/antigénový test nie starší ako 24 

hodín. V prípade, že si návštevník nevie test z rôznych dovodov zabezpečiť, test bude 

vykonaný v zariadení.  Negatívny test nepotrebujú :  

• osoby očkované mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od 

očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke 

• osoby očkované vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne 
po 1. dávke 

• osoby očkované mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke 

očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní 

a má potvrdenie o prekonaní ochorenia 
• osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní 

ochorenia nie staršie ako 180 dní 

• osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje 

vykonanie testu na ochorenie COVID-19 

b. Povinnosti dostaviť sa v respirátore FFP2 

c. Povinnosti dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť 

d. Povinnosti zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch – exteriér zariadenia  

e. Povinnosti vykonať dezinfekciu rúk a nechať si zmerať telesnú teplotu 

f. Povinnosti počkať na sprievod do návštevníckej zóny 

g. Aktuálnych hygienicko – epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej 

organizácii chodu zariadenia počas návštevy. 

h. Povinnosti podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie 

o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze  

2. Návštevy sú vopred dohodnuté s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí vo vonkajších 

priestoroch. Vedúca zdravotného úseku organizuje návštevy tak, aby a v rovnaký čas 

nerealizovali návštevy dvoch rôznych klientov.  

3. Každý návštevník je povinný absolvovať „Skríning návštev“ – meranie telesnej teploty 

bezkontaktným teplomerom, zisťovanie prítomnosti príznakov respiračného ochorenia. 

Zároveň je povinný predložiť potvrdenie o negatívnom PCR/antigénovom teste nie staršom ako 

24 hodín. V prípade, že si návštevník nevie test z rôznych dôvodov zabezpečiť, test bude 

vykonaný v zariadení 

4. Počet návštevníkov na jedného klienta sú max 2. osoby. Osoby mladšie ako 15 rokov nesmú 

navštíviť klienta. 

5. Návštevy sú vopred ohlásené sociálnej pracovníčke. Doba návštevy je maximálne tridsať 

minút.   

6. Organizácia pohybu osôb je zabezpečená tak, aby jednotlivé návštevy dodržiavali odstup dva 

metre. Pokiaľ je to možné, sociálna pracovníčka určí čas návštev tak, aby sa v rovnaký čas 

nerealizovali návštevy dvoch rôznych klientov. 
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7. Návšteva sa preferuje vo vonkajších priestoroch zariadenia – na dvore.  

8. Návštevník a zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s návštevníkom majú počas celej doby 

návštevy vhodne prekryté  horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Klient prekryté horné 

dýchacie cesty nemusí mať, ak vzhľadom na diagnózu neznesie prekrytie horných dýchacích 

ciest. 

9. Návšteva do exteriéru vstupuje cez dvor, aby sa zamedzil vstup do budovy. 

10. Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy vhodným spôsobom vydezinfikovať 

(stoly, stoličky, kľučky). Dezinfekciu vykoná pracovník zdravotného úseku po skončení 

návštevy. 
11. Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky 

nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje riaditeľa Domova sociálnych 

služieb pre deti a dospelých Galanta.  

12. Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek klienta, riaditeľ Domova 
sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta povinne kontaktuje a informuje o tejto 

skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením 

nákazy. 
13. Zariadenie zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok. 
14. Personál v záujme ochrany zdravia prijímateľov má právo ukončiť návštevu, ak návšteva 

nedodržia všetky pokyny. 

 

 
- podpísané -  

V Galante 21.04.2021     ................................................. 
             Mgr. Veronika Fazekas 

                    riaditeľka DSS pre deti a dospelých Galanta 

 

 
 

 
       


