
Režim návštev počas uvoľňovania opatrení ZpS Dubina 
 

 

Úvod 

 Dňa 6. 3. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie č. OLP/2405/2020, 

(ďalej len „opatrenie ÚVZ“), ktorým sa uložila poskytovateľom sociálnych služieb povinnosť 

zabezpečiť zákaz návštev.  

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vydalo plán uvoľňovania (viď. link nižšie) 

opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19. V nadväznosti na 

znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiace postupné 

uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k ich zmierňovaniu aj v oblasti sociálnych 

služieb. 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-

socialnych-sluzbach-zacina.html 

Uvoľňovanie opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Začiatok 

každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude 

závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.  

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, 

t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na 

základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov 

dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-

technických a personálnych možností.  

Článok I 

 

          I. fáza obsahuje  uvoľnenia v zariadení: 

 

V ZpS Dubina budú návštevy vykonávané za prísnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení.  

 

ZpS Dubina preferuje realizáciu návštev vo vonkajších priestoroch (v záhrade  a na zadnom 

dvore zariadenia). V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy realizované v priestoroch 

vyhradených pre návštevy vo vnútorných, alebo vonkajších priestoroch.   

Za vnútorné priestory sa považuje: telocvičňa,  knižnica, priestor pri kaplnke. 

Za vonkajšie priestory sa považujú: prístrešky zariadenia. 

Návšteva musí byť vopred dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred 

vstupom do budovy zariadenia a v priestoroch zariadenia (vonkajších aj vnútorných). Počet 

osôb na 1 klienta sa obmedzuje na max. 2 osoby, so zákazom návštev pre osoby mladšie ako 

15 rokov a vymedzuje sa čas trvania návštevy na max. 15 minút na 1 návštevu. 

Pred návštevou si príbuzný, resp. návštevník dohodne termín návštevy u sociálnej 

pracovníčky.  

Návštevy sa budú v zariadení realizovať v pracovných dňoch. 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html


Termín návštevy je potrebné vopred si dohodnúť u zodpovednej osoby: sociálne 

pracovníčky ZPS: na t.č.: 0918 535 378 

V prípade záujmu odporúčame návštevníkom (ktorí chcú navštíviť klienta) telefonicky 

kontaktovať sociálne pracovníčky v pracovných dňoch od 7.00 hod – 8.30 hod., nakoľko 

v ostatnom čase sa budú venovať plánovaným návštevám. 

 

Každá návšteva bude mať prideleného sprevádzajúceho pracovníka, ktorými budú:  

sociálne pracovníčky, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeutka. O zrealizovaných 

návštevách sa bude viesť Evidencia denných návštev (viď príloha č.2). Zodpovední za 

vedenie dennej evidencie budú zamestnanci sprevádzajúci klienta.  

 

Sprevádzajúci pracovníci sú povinní zabezpečiť organizáciu pohybu osôb vo vonkajších 

priestoroch, tak aby boli dodržané rozstupy medzi jednotlivými návštevami.  

 

Pri vstupe do zariadenia (vonkajšie i vnútorné priestory) bude realizovaný skríning návštev, 

ktorý realizuje pridelený sprevádzajúci pracovník: 

- Pred vstupom skontroluje dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení (vhodne 

prekryté horné dýchacie cesty rúškom,  rukavice, prípadne dezinfekcia rúk). Ochranné 

bezpečnostné pomôcky si návštevník zabezpečuje sám. Pokiaľ prichádzajúci 

návštevník nemá k dispozícii rukavice, na vrátnici je k dispozícii dezinfekcia rúk. 

Pokiaľ nedisponuje vlastným rúškom, vstup mu nebude umožnený. 

- Návštevník vypíše Čestné prehlásenie (viď príloha č. 1), pravdivosť údajov deklaruje 

svojim podpisom. 

- Sprevádzajúci pracovník zmeria telesnú teplotu, príchod návštevy (priezvisko, 

navštívená osoba, telefonický kontakt, čas príchodu a odchodu)  zaznamená do 

Evidencie denných návštev.  

- V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota 

nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia 

(ani do vonkajších priestorov). 

- Sprevádzajúci pracovník návštevu poučí o bezpečnostných opatreniach, ktoré je 

potrebné dodržať počas jeho prítomnosti v zariadení (dodržiavanie odstupu, fyzický 

kontakt, dĺžka návštevy). 

- Sprevádzajúci pracovník sprevádza návštevu do určeného priestoru.  

- Počas trvania návštevy sa sprevádzajúci pracovník zdržiava v blízkosti s dodržaním 

odstupu tak, aby zostalo zachované súkromie klienta, zároveň sleduje dodržiavanie 

opatrení. 

- Sprevádzajúci pracovník upozorní návštevu na čas ukončenia návštevy a sprevádza 

návštevníka k východu z budovy, zároveň zaistí dezinfekciu rúk odchádzajúceho 

návštevníka pred opustením budovy. 

- Sprevádzajúci pracovník zaznamená čas odchodu návštevy.  

- Po skončení návštevy je klient v prípade potreby prevezený na príslušné oddelenie 

sprevádzajúcim pracovníkom.  



- Po každej návšteve sprevádzajúci pracovník vykoná dezinfekciu priestoru 

vyčleneného na návštevy (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy) prostriedkom 

s virucídnym účinkom. 

- Sprevádzajúci pracovník dbá na dodržiavanie hyg.-epid. opatrení  počas trvania 

návštev, i po ich ukončení a vykonáva pravidelné vetranie priestorov. 

 

Lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných záležitostí klienta v Zps Dubina je možné 

absolvovať len v sprievode zamestnanca zariadenia a je potrebné používať osobné ochranné 

pracovné prostriedky. Pri návrate klienta do zariadenia je potrebné vykonať meranie teploty 

a odporúčanú dezinfekciu. 

 

     II. fáza uvoľnenia v zariadení: 

V ZpS Dubina budú z dôvodu udržania hygienicko-epidemiologických opatrení na 

požadovanej úrovni, a z hľadiska technických a personálnych možností zariadenia, návštevy 

u mobilných a čiastočne imobilných klientov budú vykonávané ako v I. fáze (vo vyčlenených 

vonkajších a vnútorných priestoroch). Imobilným klientom bude umožnená návšteva na izbe 

za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Klient, ktorý mal prerušený pobyt v zariadení a chce sa vrátiť naspäť do zariadenia,  túto 

skutočnosť oznámi sociálnej pracovníčke, ktorá ho oboznámi s podmienkami nástupu.  

Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikérka, kaderníčka) vykonávaných 

v priestoroch zariadenia za prísneho dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. 

 

     III. fáza uvoľnenia v zariadení: 

Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby. 

Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov.  

 

     IV. fáza uvoľnenia v zariadení: 

Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb 

bez fyzického kontaktu. 

Otvorenie všetkých zvyšných druhov a foriem sociálnych služieb. 

      

Článok II  

Ostatné dojednania  

O obsahu týchto podmienok budú informovaní zamestnanci, klienti (spôsobom pre nich 

zrozumiteľným - informačné tabule a ústne) a ich rodinní príslušníci. Podmienky 

návštev sa môžu priebežne meniť v závislosti od aktuálneho vývoja epidemiologickej 

situácie.  

Tento dokument nadobúda platnosť 4.6.2020.    

 
Dubnica nad Váhom dňa  02.06.2020 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Zuzana Kuricová 

                                                                                               riaditeľka ZpS Dubina, m.r.o. 
 



Príloha č. 1 

ČESTN  V    SENIE OSO  ,  TOR  N V T VI   IENT   

 

Meno a priezvisko: …………………………………………… 

Adresa:                …………………………………………… 

Telefónny kontakt:  …………………………………………… 

 

Vážený pán, vážená pani, 

V dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a snahe zabezpečiť klientov, zamestnancov ako aj Vás, si 

dovoľujeme požiadať Vás o vyjadrenie k nasledujúcim skutočnostiam: 

- V období posledných 2 týždňov som nebol/a v zahraničí, rovnako ani žiaden z mojich rodinných 

príslušníkov 

- Nie som si vedomý/á, že som bol/a v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 

- Nemám žiadne  príznaky ochorenia (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu 

a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov 

- Nie som v karanténe 

 

Zároveň Vás chceme informovať, že žiaden zo zamestnancov, s ktorým sa dostanete do kontaktu, si nie je vedomý 

vlastnej nákazy vírusom COVID-19, ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19. 

Ja dolupodpísaný/-á……………………….......… čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/a sú 

pravdivé. 

Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som bol poučený o :  

- spôsobe a nevyhnutnosti dodržiavať hygienicko-epidemiologických opatrení 

- dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti s navštevovanou osobou bez fyzického kontaktu 

- čase určenom na návštevu  

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).“  

 

Dubnica nad Váhom,  dňa…….………              Podpis :……...............................…………………… 

 

                                                                                 Anamnézu odobral: ..................................................... 

 

                                                                                Odmeraná telesná teplota: ............................................ 

   

 

----------------------------------------------- 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas 

Zariadeniu pre seniorov Dubina m.r.o. so spracovaním poskytnutých osobných za účelom administrácie.  Ako dotknutá 

osoba mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Ako dotknutá osoba potvrdzujem podpísaním tohto dokumentu, 

že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť. 



Príloha č. 2 

DENN  EVIDENCI  N V TEV V ZPS DUBINA 

 

Názov zariadenia:  Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o. 

Adresa   Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Dátum:  ........................................................... 

 

*Návštevník svojim podpisom vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 

dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, náhla strata 

čuchu alebo chuti...) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou 

z ochorenia COVID-19, ani nebol v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie 

je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, a zároveň v tomto 

období necestoval do krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19. 

Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by sa 

dopustil priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Meno 

a priezvisko 
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návštevníka 

Čas 

príchodu 

do ZPS 

Čas 

odchodu zo 
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Podpis 

návštevníka* 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


