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Plán návštev v ZSS Dotyk v súvislosti s ochorením COVID – 19 

 

 
 Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých 

rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR  a od pokynov zriaďovateľa PSK. 

 

 

Hygienické pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať  v ZSS  

 

 Návštevy pri vstupe do zariadenia sú povinné dodržiavať hygienicko - epidemiologické 

opatrenia, o ktorých ich poučí poverený zamestnanec ZSS Dotyk : 

 - vstup do zariadenia je povolený predložením negatívneho testu PCR/antigén nie starším 

ako 24 hodín, potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní alebo potvrdením o 

absolvovaní očkovania druhou dávkou vakcíny Pfizer/Moderna po ktorej uplynulo 14 dní poprípade 

podaním vakcíny Astra Zeneca 4 týždne po prvej očkovacej látke. 

Vstup do priestorov zariadenia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami / 

podľa aktuálneho usmernenia FFP2/ počas celej doby návštevy.   

 - podrobenie sa meraniu telesnej teploty pred vstupom do zariadenia, pri teplote nad 37 C  

nebude umožnený vstup do areálu zariadenia. 

 - dezinfekcia rúk pri vstupe do areálu zariadenia poprípade použiť jednorázové rukavice. 

 - zapísanie sa do knihy návštev s vypísaním čestného prehlásenia 

 - dodržiavanie dištančného odstupu min. 2 metre. 

 - zdržanie sa fyzického kontaktu s prijímateľmi. 

 - dodržiavanie časového harmonogramu  

 

Ohlasovanie návštev: 

 

Návšteva sa musí dopredu telefonicky ohlásiť na tel. čísle 057/74 81 250 u sociálneho pracovníka. 

Spolu  si dohodnú dátum, čas a meno navštíveného prijímateľa. 

 Pri neohlásenej návšteve je podľa možností zariadenia umožnená návšteva s tým, že dotyčný 

musí rešpektovať pokyny zamestnancov a počkať na ukončenie ohlásených návštev. 

 

Priestor, počet osôb a čas na návštevy: 

 

Vstup do priestorov zariadenia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami / 

podľa aktuálneho usmernenia FFP2/ a počas celej doby návštevy.  



 Návštevy sú možné len vo vymedzenom priestore vonku – terasa pri vchode do zariadenia a 

altánok v areáli zariadenia u imobilných PSS spoločenská miestnosť v čase od 10:00 hod. do 11:00 

hod. a od 13:30 do 15:30 hod. s  maximálnou dobou do 60 minút / presun prijímateľa na izbu, 

príprava ďalšieho prijímateľa na návštevu, dezinfekcia prostredia/.   Počet  osôb počas návštevy sa 

obmedzuje na 2 osoby na jedného prijímateľa.  

  Návštevy u PSS sa umožňujú vo vonkajších aj vnútorných vymedzených priestoroch 

zariadenia, bez vstupu na izbu. Vonkajšie priestory – altánok a terasa. Vnútorné priestory – 

spoločenská miestnosť/imobilní PSS/. 

Imobilní prijímatelia majú možnosť prijímať návštevy v spoločenskej miestnosti. Imobilní 

prijímatelia a PSS v terminálnom štádiu majú možnosť prijímať návštevy na izbách prijímateľov za 

dodržiavania prísnych hygienicko - epidemiologických podmienok. 

 

Opustenie zariadenia PSS - pobyt PSS mimo ZSS Dotyk: 

 

 - umožnenie prijímateľom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných 

záležitostí, kde sa vyžaduje ich osobná účasť  

 - vychádzky PSS 

 - umožnenie opustenia ZSS Dotyk na viac ako jeden deň, po návrate  potrebná izolácia 8 

dní. 

 

 

 Všetci zamestnanci sú povinní naďalej  používať ochranné osobné pracovné pomôcky, 

pravidelne čistiť priestory a dezinfekcia sa naďalej bude vykonávať podľa spracovaného plánu (viď 

plán dezinfekcie) a plánu žiarenia germicíd žiaričom. 

 Naďalej platí vykonávanie ranného filtru, pre prijímateľov a zamestnancov ako meranie TT, 

zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk a dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného 

stavu PSS a zamestnancov zariadenia so zameraním na príznaky respiračného ochorenia ( zvýšená 

teplota, kašeľ, sekrécia z nosa). Ak bude zaznamenaná zmena zdravotného stavu PSS pri rannom 

filtri, nebude možné vykonať návštevu u daného prijímateľa.  

 

 
          
                                                                                                                  PhDr. Igor Magera, PhD. 

                                                                                                                             riaditeľ 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


