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USMERNENIE  
K UMOŽNENIU NÁVŠTEV 

V DSS  HRABINY NOVÁ BAŇA, Rekreačná 6393/60, Nová Baňa 
PLATNÉ OD 4.10.2021 

 
Toto usmernenie upravuje základné podmienky pre umožnenie návštev v priestoroch 

zariadenia sociálnych služieb a je vypracované na základe Usmernenia BBSK k návštevám 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 4.10.2021 

a Vyhlášky ÚVZ č. 43 z 21. decembra 2020:  

 

Podmienky a priebeh návštev v DSS Hrabiny, Rekreačná 6393/60, Nová Baňa 

Návštevník si svoju návštevu telefonicky alebo e-mailom vopred dohodne so sociálnou 

pracovníčkou prípadne riaditeľkou DSS na telefónnych číslach:  

 045/6857542,  0911/297 150,  0915/615 827, 0905498 715  

 e-mailom na emailových adresách:  
socialne@dsshrabiny.sk 
riaditel@dsshrabiny.sk 
 

Návšteva sa dohodne počas pracovného týždňa:  

 

Pondelok – Piatok v čase od 09:00 do 14:00 hod.  
 

Dohodnutý čas návštevy zaznamená sociálna pracovníčka do HARMONOGRAMU 

NÁVŠTEV 

 

Miesto uskutočnenia návštevy: 

Pre návštevy sú v exteriéri zariadenia vyhradené a riadne označené miesta (altánok, terasa). 

V prípade nepriaznivého počasia je na návštevy vytvorená návštevná miestnosť vo vestibule 

zariadenia.  

 

Podmienky a priebeh návštevy: 

1. Návštevník je povinný pri vstupe do zariadenia predložiť : 

- doklad o absolvovaní kompletného očkovania Covid 19 (14 dní po II. dávke 

dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek 

dávke ak osoba prekonala ochorenie Covid 19 za posledných 180 dní) 

- negatívny výsledok RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hod. alebo antigénového 

testu nie staršieho ako 48 hod.,  

- potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID -19 v období do  180 dní. 

2. Návštevník je povinný sa podrobiť meraniu telesnej teploty bezkontaktným 

teplomerom (v prípade zvýšenej teploty alebo výskyte príznakov respiračného 

ochorenia – zvýšená TT, kašeľ, sekrécia z nosa - nebude umožnený vstup do zariadenia) 
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3. Návštevník je povinný vypísať EVIDENCIU NÁVŠTEV, ktorej súčasťou je aj čestné 

prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.  

4. Návštevník je povinný počas celej doby povinný dodržiavať hygienicko – 

epidemiologické opatrenia: 

- prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu 

- použiť dezinfekciu rúk  

5. Návštevník je povinný dodržiavať odstup 5 metrov od iných klientov alebo návštev.  

6. Maximálny počet osôb na jednu návštevu: 2 osoby.  

7. Návštevy nie sú povolené osobám mladším ako 15 rokov.  

8. Trvanie návštevy je maximálne 1 hod. 

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky 

nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje riaditeľku.  

Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID – 19, u ktoréhokoľvek klienta, riaditeľka je povinná 

kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu 

v období 14 dní pred potvrdením nákazy.  

 

Rizikovým skupinám osôb – starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby s pľúcnou chorobou 

a s chronickým ochorením srdca a pľúc, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou 

imunitou – odporúčame, aby zvážili návštevu zariadenia.  

 

Preventívne opatrenia po ukončení návštevy:   

Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy (stoly, stoličky) vydezinfikovať 

prostriedkom s virucídnym účinkom. O vykonaní dezinfekcie po každej návšteve sa povinne 

vedie evidencia vo formulári Záznam o dezinfekcii a sanitácii. Dezinfekciu vykonáva 

upratovačka ihneď po skončení návštevy.  

 

V Novej Bani, dňa 4.10.2021 

 

 

 

Mgr. Jana Hulová 

                          riaditeľka                                               
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