
Režim návštev 

 

Priestory pre návštevy  návštevná miestnosť na prízemí zariadenia je označená ako návštevná miestnosť. 

 izba PSS a to len v špecifických prípadoch (napr. PSS v terminálnom štádiu, 

imobilní PSS, ktorých nie je možné vysadiť na vozík) – podmienkou je súhlas 

spolubývajúceho, že po dobu trvania návštevy klienta až do dezinfekcie 

priestorov sa bude zdržiavať mimo izby.  

 podmienkou  je súhlas spolubývajúceho, že po dobu trvania návštevy klienta až 

do dezinfekcie priestorov sa bude zdržiavať mimo izby. 

 vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť fyzické osoby vzdialené od 

seba minimálne na 2 m 

 Exteriér – v prednom parku zariadenia (označené lavičky). 

Dĺžka trvania návštevy  max.30 min 

  v prípade návštevy na izbe PSS v špecifických prípadoch max. 30 min 

Počet návštevníkov u 

jedného PSS 
 odporúča sa ak je návšteva na izbe na 1 PSS /1 osoba, ak je návšteva 

v návštevnej miestnosti 1PSS/ 1 osoba, vo vyhradenom exteriéry 1 

PSS/max.  2 osoby 

Ohlasovanie návštev 

vopred 

 čas a termín návštevy je potrebné objednať aspoň deň  vopred v čase od 07,00 

hod do 14,00 hod. 

 návštevy na víkend treba nahlásiť v piatok od 07,00 hod do 14,00 hod. 

Kontaktná osoba pre 

objednanie     návštevy 

Jana Vargová – zdravotná sestra- 0901 918 627 

Anna Richterová- zdravotná sestra-038 749 28 90 

 

Návštevné hodiny  návštevy budú realizované v presne stanovených  časoch – 09,00 hod, 10,00 

hod, 13,00             hod a 14,00 hod (pracovné dni a aj počas víkendov) CSS – 

Partizánske si  vyhradzuje právo upraviť čas trvania návštevy 

o čas prípadného meškania návštevy z dôvodu dodržania časového 

harmonogramu 

 CSS – Partizánske neumožní návštevu: 

 teplotou – nad 37 
o
C, 

 osobám s príznakmi respiračného ochorenia            (kašeľ, sekrécia z nosa a pod.) 

 osobám, ktoré sa vrátili zo zahraničia za posledných 14 dní, 

 osobám, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo 

podozrivou z ochorenia na COVID-19 alebo boli s takýmito osobami v kontakte, 

 osobám, u ktorých v blízkej rodine je niektorý príslušník v karanténe, alebo ak v 

tomto období on  alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo 

zahraničia, 

 v prípade, ak má PSS zhoršený zdravotný stav aj        napriek objednanému termínu 

návštevy, 

 v prípade, ak je PSS v izolácii aj napriek  objednanému termínu návštevy. 

 

UPOZORNENIE: Nebudú prijaté na návštevu osoby, ktoré nemajú vopred 

nahlásený termín, aj napriek tomu, že prídu z ďaleka. 

 

Informácie príbuzných 

o možnosti návštev 

a pláne  a režime 

návštev 

 Webové sídlo – www.csspartizanske.sk 

 facebook- https://www.facebook.com/csspartizanske 

 

 

 

 

http://www.csspartizanske.sk/


Priebeh návštev 

 

Vstupná kontrola  Návšteva je povinná mať po celý čas pobytu v areáli CSS – Partizánske  /interiér, 

exteriér/ počas    návštevy prekryté horné dýchacie cesty t. j. nos  a ústa po celý čas 

podľa aktuálneho usmernenia         respirátorom FFP2.  

 Návšteva si túto ochrannú pomôcku musí zabezpečiť a priniesť sama. 

 Návšteva musí použiť dezinfekciu rúk. CSS–Partizánske zabezpečí dezinfekciu na 

ruky ako aj dezinfekciu návštevných a priľahlých priestorov. 

 Návšteva musí strpieť meranie telesnej teploty,  kontrolu zdravotného stavu a 

podpísať čestné vyhlásenie a poučenie o bezpečnosti a OPP. 

 Návšteva je povinná predložiť potvrdenie o negatívnom PCR teste nie staršie 

ako 24 hodín, alebo Ag test nie starší ako 24 hodín (v prípade potreby vykoná 

zariadenie Ag test návšteve), alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 

19 nie staršie ako 90 dní, alebo potvrdenie o zaočkovaní 2. dávkou vakcíny 

proti COVID-19 ak od tohto očkovania  uplynulo aspoň 14 dní. 

Podmienky pre 

návštevníkov 
 návšteva je povinná riadiť sa pokynmi     službukonajúceho personálu, 

 je jej oznámené kedy návšteva končí a tento čas je  návšteva povinná dodržať, 

 návštevy sa môžu zdržiavať len v priestoroch vyhradených na návštevy /nesmú 

chodiť voľne po   areáli, nesmú sa zdržiavať v interiéri ani za účelom          použitia WC a 

pod./, 

 nie je povolené počas návštevy podávanie jedla  a nápojov, 

 návšteva musí dodržiavať odstup min. 2 m, 

 vo výnimočnom prípade sa návšteva realizuje aj v  červenej zóne, návšteva sa 

musí podľa pokynov zamestnancov obliecť do ochranného odevu, 

 PSS, ktorý nemôže sám prejsť do návštevnej miestnosti zabezpečí inštruktor 

sociálnej rehabilitácie, prípadne iný službukonajúci personál, 

 ten rovnako po skončení návštevy PSS zavedie          nazad na izbu. 

 

V prípade že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia 

poskytovateľa, má  poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť. 

Po ukončení návštevy  po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný / napr. stoly, stoličky, kľučky, 

dotykové plochy/ miestnosť sa vyvetrá, 

 zodpovednosť: službukonajúci koordinátor pre návštevy t.j. sociálno-zdravotný 

úsek, 

 medzi návštevami ponechať min. 15 minút . 

Upozornenie: 

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny 

zástupca CSS Partizánske 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. CSS Partizánske si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy 

prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v krajine 

a v regióne, počasia, prípadne iných nepredvídateľných faktorov. 

 
 

 
 

 

 

 
 


