
AKTUÁLNY OZNAM PRE KLIENTOV 

platný od 16. júla 2020 

Podmienky pre umožnenie návštev v zariadení CSS PE 

 

Preferovanie realizácie návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia. Pri imobilných 

klientoch sú umožnené návštevy za prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok na 

obytnej jednotke imobilného. Návšteva je povolená len po telefonickom objednaní (deň 

vopred). Maximálny povolený čas návštevy je 30 min a na vyhradenom mieste pre návštevy. 

Maximálny počet osôb na jednu návštevu sú 2 (avšak osoba musí mať viac ako 15 rokov.  

Počas návštevy musia byť horné dýchacie cesty prekryté! 

Kŕmenie klientov počas návštevy je zakázané! 

 

Doporučené návštevné hodiny: 

Mobilní klienti – Utorok, Štvrtok, Nedeľa - 14:00 hod do 16:00 hod (vonkajší vyhradený 

areál) 

Imobilní klienti – Utorok, Štvrtok, Nedeľa - 14:00 hod do 16:00 hod (pri lôžku klienta) 

Maximálny počet návštev v CSS PE v rovnakom čase je rozdelený v nasledovnej tabuľke: 

Mobilný klient Imobilný klient 

14:00-14:30 3 návštevy 14:00-14:30 3 návštevy 

14:30-14:45 Dezinfekcia 14:30-14:45 Dezinfekcia 

14:45-15:15 3 návštevy 14:45-15:15 3 návštevy 

15:15-15:30 Dezinfekcia 15:15-15:30 Dezinfekcia  

15:30-16:00 3 návštevy 15:30-16:00 3 návštevy 

16:00-16:15 Dezinfekcia 16:00-16:15 Dezinfekcia 

 

Pred vstupom do budovy návšteva spoločne so službukonajúcim personálom vypíše 

predpísaný dotazník (vykoná sa: skríning ako meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri 

vstupe umytie rúk, dezinfekcia, zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy). 

Vonkajší a vnútorný priestor (vrátane izby, ak je návšteva realizovaná pri lôžku imobilného 

klienta) musí byť po každej návšteve dezinfikovaná jeho obytná jednotka. 

 

Dočasné opustenie klientov zo zariadenia „vychádzky“ od 9:00 hod – do 10:00 hod a od 

13:30 – do 14:30 je od 16.07.2020 pozastavené.  Vyhovenie je len vo výnimočných 

prípadoch  o výnimke rozhoduje riaditeľka, vedúca sociálno-zdravotného úseku.  Výnimočné 

prípady sú napr. vybavovanie úradných záležitostí a iné. V čase neprítomnosti p. riaditeľky, 

vedúcej rozhoduje o dočasnom opustení „vychádzka“ sociálna pracovníčka so zdravotnou 

sestrou. 

 

Naďalej platí dodržiavanie hygienicko – epidemiologických zásad. Pri krátkodobom opustení 

priestorov CSS PE je potrebné dodržiavať OOP. Pri návrate klientov do prevádzky je 

potrebné meranie teploty a zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia)! 

 

Dočasné opustenie klientov zo zariadenia na „dovolenky“ počas víkendov a sviatkov je od 

16.07.2020 pozastavené, vo výnimočných prípadoch - o výnimke rozhoduje riaditeľka, 

vedúca sociálno-zdravotného úseku,  v čase neprítomnosti vedúcej a p. riaditeľky rozhoduje 

o dočasnom opustení „dovolenka“ sociálna pracovníčka so zdravotnou sestrou.   

 


