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PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV 
 

Domov sociálnych  služieb v Jabloni  má v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR, s pandemickým plánom, krízovým plánom DSS v Jabloni a na základe  Semaforu 

pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vypracovaný tento Plán a režim 

návštev: 

 

Vymedzenie priestorov pre 

návštevy 

Od 11.10.2021 je možné návštevy realizovať prioritne 

v exteriéri zariadenia (dva označené altánky)  

 

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, odstup, dezinfekcia rúk)  

Dĺžka a frekvencia návštevy max. 30 minút 1x týždenne 

Počet návštevníkov u jedného 

prijímateľa 

max. 2 osoby  

Ohlasovanie návštev vopred Návštevu je potrebné ohlásiť vopred telefonicky, 

minimálne 24 hod. z dôvodu Evidencie návštev  

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

prípadne sociálni pracovníci na tel. č.  057/7797147, 

0911 834 967 

Návštevné hodiny Po dohovore s kontaktnou osobou. 

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: 

• predloženie potvrdenia o negatívnom antigénovom 

teste (nie staršom ako 24 h) alebo PCR teste (nie 

staršom ako 72 hodín). Ag test  je  možné po dohode 

vykonať v DSS. 

• kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie 

teploty). V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov 

respiračného ochorenia nebude umožnený vstup do 

zariadenia (teplota nad 37,0 C, kašeľ, sekrécia 

z nosa), 

• zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), 



 

Domov sociálnych služieb v Jabloni 

 

 

 

Plán a režim návštev Príloha 3 

 

Telefón                                                     E-mail                                                                   Internet                                                 IČO         

+42157/779 71  47                                   sekretariat@dss-jablon.vucpo.sk                          www.dssvjabloni.sk                            00695441                                                                        
                                                                                          

• súhlas s Návštevným poriadkom a podpis Čestného 

prehlásenia (zisťovanie cestovateľskej anamnézy, 

karantény, ...) a Dennej evidencie návštev. 

Počas celého trvania návštevy sú návštevníci povinní 

dodržiavať protiepidemiologické opatrenia 

(respirátor, odstup, ruky). 

Podmienky pre návštevníkov

  

 

• návšteva používa po celý čas určené OOPP , 

• dodržiava predpísanú bezpečnú vzdialenosť 2 m, 

• zdržiava sa len vo vyhradených priestoroch areálu, 

• dodržiava stanovenú dĺžku a frekvenciu návštevy, 

• dodržiava pokyny personálu, 

• kontakt s inými PSS nie je dovolený, 

• podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy 

dovolené, 

• predmety dennej potreby (potraviny, hygienické 

potreby, oblečenie,...) sú návštevníci povinní 

odovzdať personálu z dôvodu ich ponechania v 24-

hodinovej karanténe. 

Po ukončení návštevy 

 

Po každej návšteve bude priestor dezinfikovaný podľa 

Krízového plánu.  

 

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, 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 

V Jabloni, dňa 11.10.2021 

                                                                                                          

                                                                                                                  


