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Centrum sociálnych služieb v Kružlove   

 

Prijíma a upravuje  od 27.04.2021 Návštevný poriadok v CSS Kružlov  

 

 Označenie návštevnej zóny. 

 Vytvoriť  zoznam návštevníkov s časovým harmonogramom, podľa

nahlásených       návštevníkoch z plánovača návštev  a  aktuálnych prevádzkových 

podmienok. 

 Zodpovedný pracovník  potvrdí  telefonicky/mailom/SMS stretnutie pre nahláseného 

návštevníka. 

 PSS v prvom rade rozhoduje o tom, kto ho smie navštíviť. 

 Príprava miestnosti na prijímanie návštev – miesto na pohodlné sedenie pre klienta 

i pre návštevu. 

 Vybavenie: prípravok na dezinfekciu rúk; prípravok na povrchovú dezinfekciu, 

vreckovky; bezkontaktný teplomer , germicídny žiarič, atď. 

 Dokumentácia návštevy s dodržaním termínov – zápis do dennej evidencie návštev. 

 

 

 

B: Zariadenie je povinné zabezpečiť dodržiavanie uvedených prísnych hygienických 

podmienok 

 
 Návštevu je možné uskutočniť iba osobám, ktorí majú rezervovaný termín 

návštevy. 

 Návštevy sa realizujú iba vo vyhradených priestoroch na návštevy – tzv. návštevné 

izby, do ktorých je možné sa dostať cez osobitný vstup. 

 vstup do priestorov umožniť len osobám, ktoré sa pri vstupe preukážu negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COvid – 19, nie starším ako 72 hodín, 

negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie Covid -19, nie starším ako 

24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid – 19, nie starším ako 180 

dní, alebo potvrdenie o absolvovaní očkovania mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) 

A.  Potrebné prípravy poskytovateľa sociálnej služby 

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK V CSS KRUŽLOV  

So zohľadnením protiepidemických opatrení proti ochoreniu COVID - 19 

 V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
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– 14 dní po 2. vakcíne, resp. očkovania vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) – 4 

týždne od 1. Očkovania, 

 vstup do priestorov umožniť návšteve osobám starším ako 10 rokov, 

 vstup do priestorov umožniť návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami 

(podľa aktuálneho usmernenia - FFP2) a počas celej doby návštevy, 

 vstup na návštevu je povolený maximálne 4 osobám, 

 zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti 2 m) a sociálna 

izolácia rod iných osôb mimo navštevovanej osoby, 

 pri vstupe do priestorov a z priestorov skontrolovať, či bol použitý dezinfekčný 

prípravok na ruky, 

 zmerať a zaznamenať návštevníkovi TT -  V prípade zvýšenej teploty alebo 

príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia 

z nosa), návšteve nebude umožnený vstup do zariadenia – ani do vonkajších 

priestorov, 

 vymedziť trvanie  návštevy (max.  45 minút), 

 zabezpečiť, aby sa návštevníci zapísali do Dennej evidencie návštev v CSS 

Kružlov, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v 

kontakte s pozitívnou osobou, 

 preukázateľne poučiť návštevníka o bezpečnosti a hygienických opatreniach, 

 kontrolovať, aby sa návštevník zdržiaval iba v priestoroch podľa pokynu 

poskytovateľa, 

 ohlásiť koniec návštevy, 

 zodpovedný personál na  službe  pripraví obyvateľa zariadenia a prevezme 

sprevádzanie príbuzného. V prípade PSS, ktorý je kognitívne obmedzený, 

napríklad u osôb s demenciou, zostáva tento opatrovateľ počas návštevy na dosah. 

V prípade orientovaného PSS preberá dohľad návštevník 

 v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia 

poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť. 

 

 

 Po každej návšteve dezinfikujte návštevnícku zónu: 

 Zariadenie miestnosti – nábytok (stôl, stoličky).  

 Kľučky dverí, ochranný štít. 

 Podľa potreby ďalšie pomôcky, či vybavenie. 

 Používať germicídny žiarič. 

 Medzi návštevami ponechať aspoň 15 minút na vyvetranie a upratanie. 

        Zamestnanci musia sledovať dodržiavanie stanovených pokynov. Je potrebné                                  

poznamenať, že návštevníci sa zdržiavajú iba v určených priestoroch. Musí sa tiež 

skontrolovať dodržiavanie hygienických opatrení a po návšteve sa musí zdokumentovať 

dezinfekcia . 
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C: Poučenie pre návštevníkov 

 

 
 Zabezpečiť si a predložiť negatívny PCR/antigénový test nie starší ako72/24 hodín, 

resp. potvrdenie o prekonaní ochorenia, resp. o očkovaní (podľa predošlých 

pokynov). 

 Naštudovať si priložený Návštevný poriadok a počas celej návštevy sa ním riadiť. 

 Dostaviť sa s respirátorom FFP2. 

 Dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť. 

 Zdržiavať sa len vo  vyhradených návštevných zónach. 

 Zapísať sa do Dennej evidencie návštev v CSS Kružlov, ktorej súčasťou je čestné 

prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou. 

 Pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a 

nechať si  zmerať telesnú teplotu. 

 Dávať si pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu so zamestnancami. 

 Počkať na sprievod do návštevníckej zóny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


