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Terminológia  
 

PSS- prijímateľ soc. služby 

ZpS- zariadenie pre seniorov 

DSS – Domov sociálnych služieb 

ŠZ – Špecializované zariadenie 

COVID -19 – infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2,  bol po prvý raz 

identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom 

meste Wu-chan. Postihuje hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva 

ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a môže viesť k úmrtiu pacienta.   

 Prenos ochorenia – prenosom aerosólov (kvapôčok)  prenášaných z človeka na človeka (reč, 

kašeľ, kýchanie, sekréty) 

 Inkubačná doba je od 2 – 14 dní 

 Základné príznaky ochorenia: horúčka nad 38 
o
C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov 

a kĺbov 

 Rizikové skupiny: seniori, pacienti s chronickým ochorením, osoby s oslabeným imunitným 

systémom. 

zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS -zariadenie sociálnych služieb zriadené Košickým samosprávnym 

krajom. 

návštevy prijímateľov – rodinní príslušníci, opatrovníci, priatelia, osoby, ktoré si prijímateľ sociálnej 

služby určí.   

 

1 Cieľ dokumentu  

Účelom  tohto interného postupu   je  systémovo  upraviť návštevy prijímateľov zariadenia VIA 

LUX- DSS a ZpS ako prevenciu  šírenia COVID 19 .  Cieľom vytvorenia interného postupu    je  

vopred a systematicky sa zamerať na : 

- prípravu miestností určených na návštevy (napr. zabezpečenie rozostupov, dezinfekcie 

miestností), 

- včasné a zrozumiteľné informovanie návštev prijímateľov o podmienkach a pravidlách prijímania 

návštev v zariadení VIA LUX- DSS a ZpS , 

- informovanie, prípravu  a doprovod prijímateľov k návštevám, 

- zabezpečenie čestného prehlásenia návštevníkov 

 

2 Základné podmienky  pre umožnenie návštev v zariadení VIA LUX- DSS a ZpS 

2.1. Úvod  

Umožnenie návštev bude prebiehať v prvej fáze uvoľňovania opatrení a to od 08.06.2020 . 

Začiatok otvárania ďalších fáz bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a od rozhodnutia 

vedenia zariadenia VIA LUX- DSS a ZpS.   

 

2.2. Všeobecné opatrenia  

 

      V zariadení je v rámci prevencie šírenia COVID 19 nariadená zvýšená dezinfekcia prostredia 

a rúk, a to dostupnými dezinfekčnými prostriedkami, germicídnymi žiaričm. Samozrejmosťou je 

pravidelné a časté vetranie. 

V zariadení sú na vrátnici, vo vstupnej hale a pri výťahoch umiestnené bezkontaktné  dávkovače 

s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu.  

Po skončení návštev zariadenie zabezpečí dezinfekciu povrchových a podlahových plôch a s 

 germicídnymi žiaričmi. 

Sociálni pracovníci zodpovedajú za včasné informovanie prijímateľa o príchode návštevy, 

u imobilných prijímateľov zabezpečia prostredníctvom inštruktorov sociálnej rehabilitácie prípravu 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Koronav%C3%ADrusy
https://sk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wu-chan
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pneum%C3%B3nia


prijímateľa na návštevu (napr. informovanie, oblečenie prijímateľa zodpovedajúce počasiu), doprovod  

prijímateľov k návštevníkom.  

 

2.3. Príchod návštevy do zariadenia ( vrátane vonkajších priestorov v zariadení)  

 

 Návštevu je nutné si najneskôr  deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod 

a 13.30 hod – 15.00 hod. ( Pondelok – Piatok)  na telefónnych číslach :  

Zariadenie pre seniorov –     Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319 

Domov sociálnych služieb –  Mgr. Móderová – 055/6116325 

Špecializované zariadenie -   Mgr. Lučanová – 055/6116337 

 

 Návštevy sa budú realizovať nasledovne :  

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod 

Streda –     9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod 

Piatok -      9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod 

 

 Pri vstupe do zariadenia každému návštevníkovi bude zmeraná teplota  bezkontaktným 

teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia ( zvýšená 

teplota nad 3 ,2   C, kašeľ, sekrécia z nosa) nebude návštevníkovi umožnený vstup do 

zariadenia ( ani do vonkajších priestorov). Po odmeraní teploty je návšteva povinná zapísať sa 

do Dennej evidencie návštev ( Príloha č. 1) a vydezinfikovať si ruky dezinfekčným 

prostriedkom umiestneným pri vstupe.  

 

 Návšteva a prijímateľ sú povinní mať počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné 

dýchacie cesty ( rúško, šál, šatka).  

 

2.4 Návšteva vo vnútorných a vonkajších priestoroch zariadenia  

  

 Pre jedného prijímateľa sú povolené max. 2 osoby súčasne.  

Na Úseku starostlivosti o klienta ŠZ je povolená návšteva k max. 2 prijímateľom v časovom 

intervale 30 min. 

Na Úseku starostlivosti o klienta DSS je povolená návšteva k max. 4 prijímateľom v časovom 

intervale 30 min.  

 Na Úseku starostlivosti o klienta ZpS je povolená návšteva k max. 6 prijímateľom v časovom 

intervale 30 min.    

 

 Dĺžka návštevy je 20 min. pre imobilného prijímateľa. Pre mobilného prijímateľa 30 min. 

Osobám mladším ako 15 rokov nebude návšteva prijímateľa umožnená.  

 

 Zariadenie zabezpečí organizáciu pohybu osôb vo vonkajších priestoroch, tak aby bol 

dodržaný odstup medzi jednotlivými návštevami  min. 5 metrov. 

 

 Po ukončení návštevy je potrebné všetky dotykové plochy vhodným spôsobom 

vydezinfikovať ( bližšia špecifikácia vo vnútornom predpise o dezinfekcii a sanácii priestorov 

pre návštevy).  

 

 Osobné veci pre prijímateľov vrátnik dôkladne vydezinfikuje.  Potraviny musia byť len 

v originálnych obaloch.  

 

2.5 Preventívne opatrenia počas návštev  

 

 Prijímateľom bude pravidelne kontrolovaný zdravotný stav 

  

 Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončení návštevy objavia príznaky 

nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje zariadenie.  



 

 Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid 19, u ktoréhokoľvek prijímateľa, zariadenie je povinné 

kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali 

návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.  

 

 Zariadenie zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok. 

 

3 Oboznámenie s interným postupom  

  S interným postupom sú oboznámení sociálni  pracovníci a vrátnici.  

 

4 Záverečné ustanovenie  

4.1. Záväznosť  

Tento interný postup je  platný pre sociálnych  pracovníkov a vrátnikov.  

           

 4.2.  Systém  kontroly 

Kontrolou dodržiavania ustanovení tohto interného postupu je poverená vedúca ÚTP  a vedúci 

ÚSoK. 

      Dodržiavanie ustanovení tohto interného postupu je nutné kontrolovať minimálne raz týždenne. 

 

5 Súvisiace predpisy  

Pre  túto  smernicu  platí  tento   súvisiaci  predpis: 

- Usmernenie MPSVaR SR 

- Usmernenia Hlavného hygienika SR 

- Usmernenie Krízového štábu zariadenia  

6 Prílohy  

Príloha č.1. Čestné prehlásenie 

Príloha č. 2  Evidencia návštev 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb 

 

Názov zariadenia: VIA LUX- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

 Adresa zariadenia: ..Andraščíkova 2, 040 1  Košice –Barca  

 Dátum:  

*Návštevník svojim podpisom vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, 

kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani nebol s 

takouto osobou v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, ani sa v tomto 

období nevrátil zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia Covid- 19). Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, 

najmä že by som sa dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Meno a priezvisko 

návštevníka 

Meno a priezvisko 

navštíveného klienta 

Telefón na 

návštevníka 

Čas príchodu do 

zariadenia 

Čas odchodu zo 

zariadenia 

Podpis návštevníka* 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


