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V čase vyhlásenia pandémie boli pobytové zariadenia sociálnych služieb v režime zatvorených 

zariadení, alebo čiastočne uzavretých oddelení, alebo izolácie jednotlivcov. Preto sa postupne 

zvyšovalo riziko sociálnej izolácie. Boli vydané opatrenia a odporúčania najmä pre pobytové 

zariadenia sociálnych služieb, aby sa osoby izolovali a chránili, a tým zabránili šíreniu koronavírusu 

a úmrtnosti.  

Udržiavanie a budovanie vzťahov s druhým človekom patrí k základným prejavom kvality 

života každého človeka. Ak ich postupne stráca, hrozí riziko sociálnej izolácie. Následky sociálnej 

izolácie (depresie, beznádejnosť, psychická bolesť....) môžu mať katastrofálne dopady, ktoré môžu 

viesť až k suicidálnym prejavom.  

Aby sme predišli rizikám spojených s pohybom osôb v zariadení, je potrebné vytvoriť si 

vyhovujúce možnosti pre návštevu, za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení.  

 

PRAVIDLÁ:  

Návštevy príbuzných a blízkych osôb v „CLEMENTIA“ ZSS Kovarce sa realizujú v súlade 

s aktuálnymi Podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, s Pandemickým plánom, so semaformi  pre jednotlivé druhy sociálnych služieb 

a v súlade s aktuálnymi odporúčaniami  krízového štábu zariadenia.  

Návšteva je povinná dodržiavať dátum, čas a hodinu návštevy,  rešpektovať a riadiť sa pokynmi 

personálu zariadenia.  

 

Za koordináciu návštev zodpovedá Mgr. Mária Ďuríková – vedúca sestra zariadenia.  

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle: 038/53612 32 
 

Z dôvodu ochrany PSS, zamestnancov a príbuzných je  návštevu PSS možné realizovať v: 

 priestore vyčlenenom na účel návštevy - návštevná miestnosť zariadenia, 

 obytnej izbe PSS – pri terminálnom štádiu, 

 exteriéri zariadenia.  

 pracovných dňoch v čase od 08:00 – 14:00 hod., a to vždy až po telefonickom dohovore 

s koordinátorkou návštev Mgr. Máriou Ďuríkovou – vedúcou sestrou zariadenia. 

Vymedzený čas návštev je max. 30 minút a PSS môže navštíviť 1 osoba, viac osôb 

súčasne sa nepovoľuje.  
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Návšteva PSS je pri vstupe do zariadenia sa povinná preukázať: 
 

 negatívnym výsledkom PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EU 

na ochorenie COVID -19 nie starším ako 24 hodín, alebo ak takýto výsledok testu nemá dať 

sa otestovať v ZSS.  

 potvrdením o očkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo 

ak táto osoba bola očkovaná vektorou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak 

táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke 

očkovania, 

 potvrdením o  prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 a má potvrdenie 

o prekonaní tohto ochorenia, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má 

potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia nie staršie ako 90 dní. 

 

Interná bezpečnosť : 

 vstup do priestorov návšteve umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa 

aktuálneho usmernenia FFP2) počas celej doby návštevy, 

 zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej vzdialenosti) a sociálna izolácia od iných osôb 

mimo navštevovaného PSS,  

 pri vstupe do priestorov a z priestorov skontrolovať, či bol použitý dezinfekčný prípravok na 

ruky, 

 zmerať a zaznamenať návštevníkovi TT,  

 vymedziť  návštevy max.  30 min.,  

 podpísať a prevziať čestné prehlásenie návštevníka o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou 

osobou, 

 preukázateľne poučiť návštevníka o bezpečnosti a OPP, 

 kontrolovať, aby sa návštevník zdržiaval iba v priestoroch podľa pokynu  poskytovateľa, 

 ohlásiť koniec návštevy, 

 v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, 

má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť, 
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Návštevník je povinný:  

 

 zabezpečiť si a predložiť negatívny PCR/antigénový test nie starší ako 24 hodín (v prípade, 

že návštevník si nevie test s rôznych dôvodov zabezpečiť, je potrebné aby podstúpil 

vyšetrenie antigénovým testom u poskytovateľa.  

 predložiť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, tak ako je uvedené v aktuálnom 

 predpise  Uznesenia vlády SR.,  

 predložiť potvrdenie o očkovaní, tak ako je uvedené v aktuálnom  predpise  Uznesenia vlády 

SR.,  

 naštudovať si priložené aktuálne usmernenie a počas celej návštevy sa týmto usmernením  

riadiť a dodržiavať dátum, čas a hodinu návštevy,  rešpektovať a riadiť sa pokynmi 

personálu zariadenia, 

 dostaviť sa s respirátorom FFP2., 

 dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť. 

 zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch.  

 podpísať potvrdenie o poučení protiepidemických opatrení a používaní osobných 

ochranných pomôcok. 

 pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a nechať si 

zmerať telesnú teplotu, 

 dávať si pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu so zamestnancami a ostatnými klientmi,   

 počkať na sprievod do návštevníckej zóny. 

 

 
 

 

 


