
Centrum sociálnych služieb Dúbrava, 067 73 Dúbrava 41 
 

PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV   

 
v zmysle uvoľnenia opatrení vypracoval CSS Dúbrava plán a režim návštev   

pre príbuzných a známych prijímateľov sociálnej služby v súlade so semaforom  

pre zariadenia sociálnych služieb ako aj na základe semaforu pre jednotlivé okresy. 

s účinnosťou  od 21.05.2021 

 

1. OHLÁSENIE NÁVŠTEVY - návštevu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť                        

na telefónnom čísle 057/7580103 u sociálnych pracovníkov. 

2. VYMEDZENÝ PRIESTOR ZA ÚČELOM NÁVŠTEV – vo vonkajšom prostredí -

záhradný altánok pri kaštieli, v prípade nepriaznivého počasia – návštevná miestnosť                  

na prízemí administratívnej budovy, vo vnútornom priestore zariadenia  -  návštevy                 

na izbe pre chorých a ťažko imobilných prijímateľov sociálnej služby. 

3. ČAS NÁVŠTEV -  pracovné dni:  v dopoludňajšom čase od 09:00 h – do 11:00 h  

v odpoludňajšom čase od 14:00 h – do 17,00 h 

        dni pracovného pokoja:      od 14:00 h – do 17:00 h 

4. TRVANIE NÁVŠTEVY:  vo vonkajšom prostredí – max. 60 min. 2 osoby 

vo vnútornom priestore zariadenia – max. 30 min. 2 osoby 

5. POVINNOSŤ NÁVŠTEVY PRE VSTUP DO CSS DÚBRAVA  

➢   Vstup do priestorov zariadenia bude umožnený návšteve len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2) a počas celej doby návštevy, 

➢   predložiť negatívny PCR/antigénový test nie starší ako 24 hodín, alebo potvrdenie 

o prekonaní ochorenia Covid-19 za posledných 180dní, alebo potvrdenie o absolvovaní 

očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu Covid 19, po ktorej uplynulo  

minimálne 14 dní, očkovanie Astra Zeneca 4 týždne po 1 očkovacej látke, 

➢ počkať na sprievod službukonajúceho personálu do priestorov pre návštevy, 

➢ pred vstupom do priestoru pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk               

a nechať si  zmerať telesnú teplotu, 

➢ podpísať potvrdenie o poučení protiepidemických opatrení a používaní osobných 

ochranných pomôcok.( Čestné prehlásenie pre návštevy), 

➢ potraviny a nápoje odovzdať prijímateľom iba v originálnom balení nakoľko                        

sa dezinfikujú, 

➢ dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť 2m, 

➢ zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch podľa pokynu poskytovateľa, 

➢ dodržiavať pokyny personálu, 

➢ ohlásiť službukonajúcemu personálu koniec návštevy. 

 

V rámci akýchkoľvek zmien budú návštevy vopred telefonicky kontaktované . V prípade 

akýchkoľvek nejasností, ohľadne prijatých opatrení poskytovateľa, má návšteva možnosť 

informovať  sa  u službukonajúceho personálu. Z dôvodu dodržiavania prijatých opatrení žiadame 

návštevy o akceptáciu prijatých obmedzení týkajúcich sa návštev. V prípade,  že návštevník 

odmieta dodržiavať nastavené hygienicko-epidemiologické opatrenia poskytovateľa, má personál 

poskytovateľa sociálnej služby právo návštevu prerušiť. 

 

Mgr. MVDr. Marián Petro, riaditeľ CSS, v. r. 


