
                     BANSKOBYSTRICKÝ                                        Domov dôchodcov a domov  
                 SAMOSPRÁVNY KRAJ                                            sociálnych služieb HRON  
                                                                                               
___________________________________________________________________________ 

 Plán návštev                                                                                            DD a DSS HRON   Vydanie: 2    Zmena: 0 
 

HRON

DD a DSS

D U B O V Á

 

Plán návštev platný od 4. októbra 2021 
 

V nadväznosti na Usmernenie Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platné od 4.10.2021 prijalo 

zariadenie sociálnych služieb DD a DSS HRON plán návštev platný od 4.10.2021. Usmernenie sa 

vydáva v súlade s platnými usmerneniami MPSVR SR, ÚVZ SR a v súlade s platným Covid Automatom 

– ostražitosť (oranžová), 1. stupeň (červená), 2. stupeň (bordová), 3. stupeň (čierna). 

Podmienky a zásady pre umožnenie návštev 
 

- Vzhľadom na odporučenie RUVZ o obmedzení  počtu osôb návštevy u  jedného obyvateľa na  

max. na 2 osoby a podmienky v zariadeniach sociálnych služieb je potrebné, aby návšteva 

bola vopred dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy 

zariadenia a v priestoroch zariadenia (vonkajších aj vnútorných).  

- Príbuzní sú povinní vopred sa na návštevu nahlásiť telefonicky a dohodnúť si dátum, 

hodinu, dĺžku trvania návštevy a podmienky návštevy počas pracovných dní od 08:00 hod. 

do 13:00 hod. na telefonickom kontakte vedúcej sociálno - zdravotného úseku: 

  

 PhDr. Mojžišová Marta - 0948 905 427 

 

V prípade, že sa na dané telefónne číslo nedovoláte, môžete kontaktovať pracovníkov DD a DSS 

HRON na tel.  čísle 0948 905 432, zanechať na seba tlf. kontakt a poverený zamestnanec 

zodpovedný za organizáciu návštev sa s Vami skontaktuje a dohodne podmienky návštevy. 

- Presný termín a čas návštevy je nutné dodržať. 

- Návšteva najviac 2 osôb môže trvať maximálne 1 hodinu, následne nasleduje dezinfekcia 

podľa plánu dezinfekcie zariadenia. 

- Návštevy sú rozdelené tak, aby nedošlo k vzájomnému stretnutia viacerých cudzích osôb 

a bol zabezpečený vzájomný odstup. 

- Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených priestoroch.  

- Návštevy sú povinné pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy bez výnimky 

preukázať sa dokladom: 

o negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín 

k dátumu návštevy alebo  

o negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín k dátumu návštevy 

alebo  

o potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní alebo 

o plne očkovaní (14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po 

jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala 

ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní) 
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- Príbuzní sú počas návštevy povinní bez výnimky dodržiavať hygienicko-epidemiologické 

opatrenia: prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy 

(rúško možno použiť len v stupni ostražitosť – oranžová a pri návšteve v exteriéri), pri 

vstupe použiť dezinfekciu na ruky a podrobiť sa meraniu teploty, vyplniť čestné prehlásenie 

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze a ďalšie opatrenia podľa usmernenia 

zamestnancov zariadenia sociálnych služieb. 

- V prípade, že príbuzní nebudú dodržiavať usmernenie plánu návštev, resp. zamlčia údaje 

o pobyte v zahraničí alebo prejavoch podozrenia na COVID-19, nebude im povolená 

návšteva v DD a DSS HRON. 

 

- Do zariadenia, vrátane vonkajších priestorov  nebude umožnený vstup:  

 Osobám so zvýšenou teplotou,  alebo s príznakmi respiračného ochorenia (zvýšená 

teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), (ani do vonkajších priestorov), osobám – 

návštevníkom žijúcim v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo 

podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej 

rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období 

on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia.  

 

- Návštevy budú zakázané v prípade, že:  

 Okres Brezno resp. okres z ktorého je návštevník bude podľa COVID AUTOMATU 

zaradený do čiernej fázy rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19, ak DD a DSS HRON má 

z dôvodu epidemiologickej situácie nariadené opatrenia príslušným RÚVZ, v DD a DSS HRON 

sa nachádza minimálne jeden prijímateľ sociálnej služby pozitívny na koronavírus, respektíve 

je podozrenie na ochorenie COVID-19, zaočkovanosť prijímateľov sociálnej služby druhou 

dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nebude dosahovať v zariadení 70%. 

 

- V prípade, že okres Brezno bude zaradený do stupňa monitoringu ZELENÁ, návštevy  

budú povolené bez obmedzení.  

 

- Vo fáze červená a bordová sú návštevy povolené len v exteriéri, v interiéri je možné 

uskutočniť návštevy len na základe výnimky udelenej riaditeľom zariadenia, ak ide 

o prijímateľa sociálnej služby v terminálnom štádiu a podobne, vo fáze čierna nie sú návštevy 

povolené  

 

- Týmto sa ruší plán návštev zo dňa 17. 05.2021 

 

Upozornenie: Vopred neohlásené návštevy nebudú 

vybavené. 

 

Ďakujeme sa ústretovosť! 
 

V Dubovej 4.10.2021 


