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Pokyn č. 2/2020 

pre návštevy DSS Rozsutec  

pri opatreniach počas pandémie koronavírusu COVID-19 

1) Kontaktná osoba pre návštevy prijímateľov v zariadení: 

• Mgr. Zaušková Alžbeta - sociálna administratívna pracovníčka 

• alzbeta.zauskova@dssrozsutec.sk 

• 02/64287372 

2) Priestor: 

a) pre návštevy je prednostne určený priestor na dvore zariadenia pod prístreškom 

b) v prípade nepriaznivého počasia budú návštevy prebiehať vo vstupnej chodbe 

zariadenia 

c) v priestore musia byť fyzické osoby vzdialené od seba minimálne 2 metre 

d) návštevy na izbách nie sú povolené, povolené budú až po zlepšení celkovej 

pandemickej situácie 

3) Dĺžka návštevy a organizácia: 

a) návštevy budú dohodnuté na konkrétny termín so sociálnou pracovníčkou 

b) maximálna dĺžka návštevy je 30 minút 

c) pokiaľ sa zabudnete dohodnúť, prosím rešpektujte, že budete čakať na ukončenie 

predchádzajúcej návštevy a dezinfikovanie priestorov  

4) Epidemiologické usmernenia: 

a) návšteva môže byť v maximálnom počte 2 ľudí pre jedného prijímateľa vo 

vzdialenosti min. 2 m od prijímateľa 

b) prosím rešpektujte, že dotyky nie sú teraz povolené  

c) návšteve bude zmeraná telesná teplota 

i)  pokiaľ teplota neprekročí 37,2°C a návšteva nemá príznaky respiračného 

ochorenia môže sa s prijímateľom stretnúť 

d) Návšteva podpíše a vyplní dotazník (príloha č. 2 tohto dokumentu) 

e) Návšteva, zamestnanci aj prijímatelia sa budú chrániť vhodným prekrytím horných 

dýchacích ciest 

f) Návšteva si po vstupe do zariadenia vydezinfikuje ruky prípravkom vo vstupnej 

chodbe zariadenia 

g) Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené 

5) Návštevné hodiny: 

a) Každý deň v týždni v časoch: 9:00, 11:00, 13:00, 14:00 

b) Na jeden termín je možné prihlásiť len jednu návštevu 

6) Po ukončení návštevy: 

a) Priestor musí byť vydezinfikovaný – najmä stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy – 

vystriekame Burbegelom. Použijeme tiež čističku vzduchu na 30 minút. 

Prílohy: 

1. Poučenie GDPR COVID-19 

2. Čestné prehlásenie pre návštevy v DSS Rozsutec 

Bratislava, 05.06.2020, aktualizované 10.07.2020 

mailto:alzbeta.zauskova@dssrozsutec.sk
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Príloha č. 1:  

Poučenie GDPR COVID-19 

 

V súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 448/2008 o 

sociálnych službách a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava naše 

zariadenie 

 

 

 DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ROZSUTEC 

 
 
 

osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu: 
- meno, priezvisko 
- deň a čas návštevy 
- údaje o zdravotnom stave a telesnej teplote 
- údaje o cestovateľskej anamnéze 

 
Údaje sú spracovávané na dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie rizika šírenia nákazy COVID-19 
a uchovávané poskytovateľom sociálnych služieb.  
 

 

Bratislava, dňa .................................... 

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

čitateľne meno, priezvisko, podpis  
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Príloha č. 2:  

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE NÁVŠTEVY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 
(odpoveď zakrúžkujte):  

Meno a priezvisko :   .................................................................................................  

Bol som poučený a zaväzujem sa dodržiavať Plán a režim návštev  ÁNO  NIE  

Bol som poučený o svojich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov a GDPR  

ÁNO  NIE  

Teplota : ……………. °C     Zmeral/a (podpis) : ............................................  

Teplota nad > 37,0°C           ÁNO  NIE  

Mám alebo som mal posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov: suchý kašeľ, 
dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo 
zvracanie          ÁNO   NIE  

Bol som posledných 14 dní v zahraničí      ÁNO  NIE  

Bol som posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe 
alebo sa u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19 
          ÁNO  NIE  

Bol som testovaný,́ alebo som bol v kontakte s osobou testovanou na COVID s pozitívnym 

výsledkom          ÁNO  NIE 

Ak by sa najbližších 14 dni zmenila akákoľvek z odpovedí na ÁNO, som si vedomý svojej 

povinnosti oznámiť to na tel. č.   02/64287372   alebo elektronicky na    

alzbeta.zauskova@dssrozsutec.sk       ÁNO  NIE  

 

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré ́som 

poskytol/-a sú pravdivé́. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý 

vyššie uvedených zdravotných rizík, ktoré́ hrozia pri pobyte v tomto zariadení a o ktorých 

som bol vopred dôkladne informovaný.  

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).“ 

Dátum: …………………………      Podpis 


