
 
 
 

 
Plán a režim návštev v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí 
 

Poskytovateľ sociálnych  služieb je povinný v rámci  plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách 

vypracovať PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV.   

 

PRAVIDLÁ NÁVŠTEV: 

Priestory pre návštevy, ktoré spĺňajú 
odporúčané podmienky 

V priaznivom počasí sa návšteva koná 
v átriu.  
V nepriaznivom počasí:  

- Návštevná miestnosť - vrátnica je 
vyhradená pre návštevu jedného klienta 
a jedného návštevníka. V prípade osôb 
z jednej domácnosti, je umožnená 
návšteva všetkých spolu.  

- V iných objektoch a v exteriéri je 
dovolená návšteva najviac dvoch osôb. 

 
Vo vyhradenom priestore  pre návštevy musia byť 
fyzické osoby  vzdialené  od seba minimálne  na 2 
metre  
 
Návšteva na izbe prijímateľa  je možná len 
v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia 
v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, 
ktorých nie je možné vysadiť na vozík) 

- Hygienické opatrenia (rúško, rukavice, 
jednorázový plášť) 

 

Dĺžka návštevy max. 30 minút 
 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa max. 2 návštevníci 
- neumožňujeme návštevy osobám mladším ako 
15 rokov,  
- neodporúčame starším ako 60 rokov, 
- osobám s pľúcnou chorobou a s chronickým 
ochorením srdca a pľúc a osobám so zníženou 
imunitou 
- neumožňujeme návštevy osobám spadajúcim 



 
 

do rizikovej skupiny alebo osobám žijúcich 
v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej 
skupine. 
 

Ohlasovanie návštev vopred Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, minimálne 
24/48 hod. vopred kvôli lepšej organizácii. 
Prednosť budú mať ohlásené návštevy (okrem 
mimoriadnych udalostí).  
 

Kontaktná osoba pre návštevy Kancelária sociálnych pracovníkov:  053 4166913  
Volať v pracovných dňoch v čase – 8,30  do 12,00 
hod. 
 

Návštevné hodiny V pracovných dňoch, od 13.00 – do 15.30. 
 
V dňoch pracovného odpočinku,  od 14.00 – do 
15.30. 
 

Informovanie príbuzných o možnosti návštev 
a Pláne a režime návštev 
 

www.dssspp.sk 
sekretariat@dssspppodhrad-vucpo.sk  
prostredníctvom sociálnej siete FB 

 

 

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY: 

Oznámenie návštevy 
 

Prednosť budú mať ohlásené návštevy (okrem 
mimoriadnych udalostí).  
sekretariat@dssspppodhrad-vucpo.sk  
Kancelária sociálnych pracovníkov:  053 4166913  
Volať v čase – 8,30  do 12,00 hod. počas pracovných 
dní. 
 

Vstupná kontrola 
 

- Zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk) 
 
- Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie 
teploty) a vypísané ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
a poučenie GDPR COVID-19. 
 

Jasne označené miesto pre návštevy 

 

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch 

vyhradených pre návštevy vo vnútorných alebo 

vonkajších priestoroch zariadenia, konkrétne  

uviesť/špecifikovať miesto: 

- Návštevná miestnosť – vrátnica  

http://www.dssspp.sk/
mailto:sekretariat@dssspppodhrad-vucpo.sk
mailto:sekretariát@dssspppodhrad-vucpo.sk


 
 

- Objekt ZPB – park a terasa 

- Objekt B – terasa domčeka 

- Objekt  3A, 3B, A, C – návštevná miestnosť 
(vrátnica), Átrium (v prípade priaznivého 
počasia) 

 
Výnimku tvoria prijímatelia  napr. pripútaní na lôžko, 

ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. V tomto 

prípade návšteva môže byť na izbe klienta pri 

dodržaní prísnych hygienicko –epidemiologických 

podmienok (rúško, plášť, rukavice) 

Podmienky pre návštevníkov  
 

Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP  
 
Podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy 
povolené 
 
Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná 
vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná (2m) 
 

Po ukončení návštevy 
 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný 
(napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), 
odstup medzi návštevami je pol hodina, (dezinfekcia, 
germicidný žiarič, vetranie)  

 

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 

alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené 

v Pláne a režime  návštev.  

 

Vypracovali: Interný krízový tím 

 


