
Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID 19 v ZOS  

Moravské Lieskové 

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v ZOS Moravské Lieskové  sa realizujú v 

súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy sociálnych 

služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. 

Návštevy klientov zariadenia je možné realizovať v priestoroch, ktoré nie sú v karanténe, na 

základe rozhodnutia štatutárneho orgánu zariadenia sociálnej služby. 

Návštevu klienta nie je možné uskutočniť v častiach zariadenia, v ktorých by bola z  

rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadená karanténa, s výnimkou 

klientov v paliatívnej starostlivosti alebo situáciách, ktoré neznesú odklad. 

Odporúčame využívanie informačno-komunikačných technológií na sprostredkovanie, pokiaľ 

je to možné, osobného kontaktu klienta zariadenia s príbuznými a blízkymi osobami na 

diaľku.  

Kritériá priestoru určeného na návštevy  

 Exteriér poskytovateľa    – priestory vyčlenené na tieto účely- dvor pri vchode do zariadenia  

Interiér poskytovateľa      – vyčlenený priestor  na 4. poschodí – v prípade nepriaznivého 

počasia    pre mobilných  klientov a na invalidnom vozíku. 

Za koordináciu návštev zodpovedá pracovník:            zdravotná sestra v službe 

Registrácia a nahlasovanie návštev na č.t. :                  032/7792328,  0903 771768 

Zodpovedný pracovník pri návšteve zaznamenáva v tabuľke nasledovné údaje: 

Registrácia príbuzných na návštevu 
 

  
Meno klienta,  u  ktorého je nahlásená návšteva   

Návštevný priestor definovať:                        (návštevná 
miestnosť/izba č./ exteriér)   

Meno a priezvisko návštevníka   

Kontakt na návštevníka (mail/tel. č.)   

Návštevník predložil doklad o negatívnom teste 
PCR zo dňa: 

Antigénový test zo dňa: 

Návštevník požiadal o vykonanie antigénového testu 

Áno 

Nie 

Dátum a čas plánovanej návštevy   

Dátum a čas uskutočnenej návštevy   

Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal 
testovanie 

  

  



Pravidlá pre návštevy 

Zariadenie je povinné zabezpečiť i naďalej dodržiavanie uvedených prísnych hygienických 

podmienok. 

ZOS Moravské Lieskové povoľuje návštevu v exteriéri zariadenia na základe dohody  stále 

za prísnych hygienicko-bezpečnostných opatrení  klientom, ktorí sú zaočkovaní dvoma 

očkovacími látkami. 

Klient aj návšteva musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celej doby, dodržiavať 

primeraný odstup, vyhýbať sa kontaktom, návšteva sa preukáže platným negatívnym 

antigénovým testom. 

Doporučená dĺžka návštevy do 30 minút, klient nemôže opustiť areál zariadenia. 

Klienti, ktorí neboli zaočkovaní môžu mať po dohode návštevu  max. 10 minút . Pri návšteve 

musí byť prítomná osoba z personálu, ktorá vykonáva dohľad nad  dodržaním predpísaných 

pravidiel.  

Doporučené  max.2 osoby , ktoré sa preukážu negatívnym antigénovým testom nie starším 

ako 24 hodín, prípadne požiadajú o vykonanie testu pred návštevou zdravotníckeho 

pracovníka zariadenia. 

Vstup do priestorov zariadenia je možné umožniť len v prípade nepriaznivého počasia vo 

vyhradenom priestore. Z dôvodu priestorového usporiadania sa v budove môže nachádzať len 

jedna návšteva, preto je potrebné si návštevu vopred nahlásiť. Návšteva je povinná mať  

prekryté horné dýchacie cesty (podľa aktuálneho usmernenia FFP2) počas celej doby 

návštevy, 

 Návšteva je povinná dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti  a 

sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby.  

Pri vstupe do priestorov a z priestorov sú pracovníci  ZOS povinní skontrolovať, či bol 

použitý dezinfekčný prípravok na ruky. 

Pracovníci, ktorí púšťajú návštevu sú povinní skontrolovať u všetkých návštev potvrdenia  

o antigénovom  teste pred uskutočnením návštevy (i  v prípade prekonaného ochorenia), 

alebo potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR teste nie staršom ako 24 hodín.  

V ojedinelých prípadoch môže návštevník pri nahlasovaní návštevy požiadať o vykonanie 

antigénového testu zdravotníckym pracovníkom zariadenia. 

Každej návšteve pracovník zmeria a zaznamená TT. 

Návštevníci pri príchode do zariadenia  podpisujú  čestné prehlásenie o tom, že neboli v 

kontakte s pozitívnou osobou a zároveň sú  preukázateľne poučení  o bezpečnosti 

a povinnosti použiť  OPP. 



Službukonajúci pracovníci  kontrolujú, aby sa návštevník zdržiaval iba v priestoroch podľa 

pokynu poskytovateľa. 

Návštevník je pri príchode poučený, že je povinný ohlásiť  koniec návštevy. 

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

má poskytovateľ možnosť návštevu neumožniť, resp. prerušiť. 

Poskytovateľ umožní návštevu na izbách u klientov, ktorí sú v terminálnom štádiu, resp. 

klientom pripútaným na lôžko, ktorí nemôžu absolvovať návštevu na invalidnom vozíku. 

V tomto prípade je dĺžka návštevy obmedzená na max.10-15 min. Personál zariadenia 

zabezpečí počas návštevy všetky preventívne opatrenia podľa internej smernice. 
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