
Interná smernica k návštevám od 20.9.2021 

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácii a na základe odporúčania MPSVa R  vydaného pre 

pobytové zariadenia sociálnych služieb  upravujeme od 20.9.2021 na dobu určitú pravidlá pre 

návštevníkov  v ZOS Moravské Lieskové. 

Návštevné dni v zariadení sú: 

         pondelok ,      streda,       piatok                 od 13.30 hod. do 15.30 hod. 

        sobota a nedeľa                                           od 13.30 hod.  do 15.00 hod. 

Návšteva je povinná oznámiť návštevu v pracovné dni 1 deň vopred a zistiť, či je voľná kapacita 

pre návštevy. 

Návštevník je povinný mať pri sebe COVID pas, ak bol plne očkovaný, potvrdenie o vykonanom 

PCR teste max.72 hod, resp. potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia pred menej ako 180 dní, alebo 

antigénovy test nie starší ako 24 hodín. 

Keďže sú prípady, že COVID môžu prenášať aj osoby plne zaočkované zariadenie bude 

návštevníkov testovať ATG testom v čase návštev, alebo návštevník predloží ATG test robený 

v deň návštevy, max. 24 hodín.  

Testovanie v zariadení, je možné dohodnúť len v čase, keď je prítomná zdravotná sestra, ktorá je 

oprávnená vykonávať testovanie. 

Návštevy cez sobotu a nedeľu treba ohlásiť najneskôr do štvrtka počas 

pracovnej doby na 

                 č. tel. :           032/77923328 

                 E-mailom :  sus.macejkova@gmail.com  

Návštevy sú povolené prioritne vo dvore zariadenia, počet návštev v jednom časovom úseku max : 

3 

Počet návštevníkov na jednu návštevu : max 2 , deti do 12 rokov nemajú vstup do zariadenia 

povolený. 

V prípade nepriaznivého počasia v interiéri zariadenia v priestore vyčlenenom pre návštevy. 

Z dôvodu priestorového členenia môžu byť v interiéri zariadenia súčasne max. 2 návštevy. 

Návšteva na izbe môže byť povolená len u klienta v terminálnom štádiu života a u úplne ležiaceho , 

ktorého nie je možné vysadiť na inv. vozík. Návšteva vo vnútri zariadenia môže byť max. 0,5 

hodiny, návštevník a navštívená osoba musí mať prekryté ústa respirátorom počas celej doby. 

Návšteva bude prebiehať pod kontrolou službu konajúceho personálu, aby nedochádzalo 

k porušovaniu proti epidemických opatrení. 
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Návštevníkovi nebude umožnený vstup do zariadenia pokiaľ žije v spoločnej domácnosti s osobou 

pozitívne testovanou na COVID, alebo  osobou,  ktorá je v karanténe,  

Osobe, ktorá pricestovala zo zahraničia s vysokým rizikom šírenia ochorenia Cocid-19, alebo žije 

s takouto osobou v spoločnej domácnosti nebude umožnený vstup ani do vonkajších priestorov 

zariadenia. 

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

ochorenia COVID-19 je povinný túto skutočnosť nahlásiť v zariadení na dohľadanie možných 

kontaktov. 

Ak sa v zariadení u klientov alebo u pracovníkov objaví ochorenie na COVID-19 poskytovateľ 

bude postupovať podľa krízového plánu , zariadenie prechádza do úplnej karantény. Všetci, ktorí 

navštívili zariadenie v období 2 dní pre potvrdením nákazy budú telefonicky upozornení. 

Ak návštevník zariadenia odmietne dodržiavať nastavené hygienické a proti pandemické opatrenia, 

ZOS Moravské Lieskové takúto návštevu nepovolí alebo preruší. 

 

                                      

 


