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PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV 
 

Domov sociálnych  služieb v Jabloni v rámci  plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách má 

vypracovaný tento Plán a režim návštev: 

 

Vymedzenie priestorov pre návštevy V DSS sa budú návštevy uskutočňovať od 

8.6.2020 

 

Prednostne v areáli zariadenia (dva označené 

altánky) – podľa počasia 

 

Vnútorné priestory zariadenia – označená 

návštevná miestnosť v objekte Kaštieľ 

(maximálne dvojčlenná návšteva iba pre 1 PSS) 

 

Návšteva v izbe prijímateľa  je možná len 

v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia 

v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, 

ktorých nie je možné vysadiť na vozík) za 

dodržania prísnych protiepidemiologických 

opatrení (rúško, dezinfekcia, rukavice) 

Dĺžka a frekvencia návštevy max. 60 minút 1x týždenne 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa max. 2 osoby (obmedzenia pre deti ako 

návštevníkov) 

Ohlasovanie návštev vopred Návštevu je potrebné ohlásiť vopred 

telefonicky, minimálne 24 hod. vopred kvôli 

lepšej organizácii. 

Kontaktná osoba pre návštevy Mgr. Mária Bazárová, vedúca úseku sociálnej 

práce 

Návštevné hodiny Iba v pracovných dňoch: od 8.30 do 11.00 hod. 

a od 13.00 do 14.00 hod. 

Informovanie príbuzných o možnosti 

návštev a Pláne a režime návštev 

webová stránka DSS v Jabloni 

www.dssvjabloni.sk 

facebook, telefón 

 

 

ODPORÚČANÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY: 

Oznámenie návštevy Telefonicky min. 24 hod. vopred u kontaktnej 

osoby 

Vstupná kontrola 

 

Pri vstupnej bráne - kontrola zdravotného stavu 

návštevy (meranie teploty). V prípade zvýšenej 

teploty alebo príznakov respiračného ochorenia 

nebude umožnený vstup do zariadenia, ani do 

vonkajších priestorov (teplota nad 37,2 C, 

kašeľ, sekrécia z nosa). 
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Zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia, 

jednorazové rukavice) 

 

Súhlas s Návštevným poriadkom a Čestné 

prehlásenie (zisťovanie cestovateľskej 

anamnézy, karantény, ...), podpis v dennej 

evidencii návštev 

Jasne označené miesta pre návštevy 

 

Návštevy budú realizované len v označených 

priestoroch vyhradených pre návštevy vo 

vnútorných alebo vonkajších priestoroch 

zariadenia (dva altánky, návštevná miestnosť)  

Výnimku tvoria izby prijímateľov  pripútaných 

na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. 

V tomto prípade návštevu usmerní 

službukonajúci personál a uskutoční sa na izbe 

klienta pri dodržaní prísnych hygienicko – 

epidemiologických podmienok (rúško, 

dezinfekcia, rukavice) 

Podmienky pre návštevníkov  

 

Návšteva používa po celý čas rúško a určené 

OOPP (jednorazové rukavice) 

 

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas 

návštevy povolené. 

 

Po ukončení návštevy 

 

Po každej návšteve  bude priestor dezinfikovaný 

podľa Krízového plánu (zmenový list). Interval 

medzi jednotlivými návštevami je v rozsahu 30 

minút.  

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si 

štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy  

opätovne a to aj plošne alebo v  niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý 

nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev.  

 

 

 
 

      Schválil: Mgr. Ing. Marek Sirka 

           riaditeľ DSS v Jabloni 

 

                                                                                                          

                                                                                                                  


