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Pokyn č. 4/2021 
 

pre návštevy DSS Rozsutec 
 

pri opatreniach počas pandémie koronavírusu COVID-19 
 
1) Kontaktná osoba pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb v zariadení:  

• Mgr. Sandra Deáková - sociálna administratívna pracovníčka  
• socialne@dssrozsutec.sk  
• 02/64287372  

2) Priestor:  
a) pre návštevy je prednostne určený priestor na dvore zariadenia pod prístreškom 
b) možné je ísť s klientom zariadenia na prechádzku do blízkeho okolia, kde sa dá vyhnúť 

kontaktu s cudzími osobami 
c) v prípade nepriazne počasia, návšteva bude prebiehať vo vnútorných priestoroch 

zariadenia určených pre návštevu 
d) v priestoroch DSS musia byť fyzické osoby vzdialené od seba minimálne 2 metre 
e) návštevy na izbách zatiaľ nie sú možné počas trvania núdzového stavu alebo 

mimoriadnej situácie 
3) Dĺžka návštevy a organizácia:  

a) návštevy budú dohodnuté vopred na konkrétny termín so sociálnou pracovníčkou  
b) maximálna dĺžka návštevy je 20 minút   

4) Epidemiologické usmernenia:  
a) návšteva sa pri vchodových dverách preukáže negatívnym 24 h antigénovým testom/ 

72 h PCR testom/ potvrdením o prekonaní covidu do 180 dní/ potvrdením o zaočkovaní 
b) návšteve bude zmeraná telesná teplota pri vchodových dverách   
- pokiaľ teplota neprekročí 37,2°C a návšteva nemá príznaky respiračného ochorenia, 

môže sa s prijímateľom stretnúť 
c) návšteva bude prevedená na miesto určené na návštevy, kde si vydezinfikuje ruky 

dezinfekčným roztokom  
d) návšteva podpíše a vyplní Evidenciu návštev v DSS Rozsutec      
e) návšteva, ktorá nie je očkovaná sa bude chrániť prekrytím dýchacích ciest respirátorom 

alebo rúškom aj v exteriéry  
f) návšteva môže byť v maximálnom počte 2 ľudí pre jedného prijímateľa vo vzdialenosti 

min. 2 m od prijímateľa 
g) prosíme o rešpektovanie stretnutia s prijímateľom s obmedzením fyzického 

kontaktovania sa    
5) Návštevné hodiny:  

a) návšteva sa vzhľadom na program klientov v zariadení odporúča pondelok až nedeľa 
v časoch 13:30-14:30 (dohoda v iný čas možná) 

b) vychádzka klienta mimo areálu zariadenia – pondelok až nedeľa 7:00-18:00  
c) na jeden termín je možné prihlásiť návštevu len pre jedného prijímateľa  

6) Po ukončení návštevy:  
a) priestor medzi návštevami a po každej návšteve bude vydezinfikovaný dezinfekčným 

roztokom– najmä stoly, stoličky, kľučky, pero a iné dotykové plochy 
 
 
 
Bratislava, platné od 22.9.2021 
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