
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť platné od 19.4.2021
(upravený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie)

Ohlasovanie 
návštev 
vopred

Telefónny kontakt, cez ktorý sa môže návšteva nahlásiť:
 Mgr. Veronika Zaušková                                      047 43 08 318
 Mgr. Mária Víziová, Mgr. Györgyiková              047 43 08 317
 Mgr. Katarína Tatárová, Ingrid Sipos-Molnár     047 43 08 319
 Mgr. Anna Hukeľová, Monika Lupová               047 4308 320

Vstupná 
kontrola

Príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy
bez výnimky predložiť 

 negatívny  výsledok  RT—PCR testu  na  ochorenie  COVlD-19  nie
starší ako 72 hod., alebo

 negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hod. 
 alebo  potvrdenie  lekára  o  prekonaní  ochorenia  COVlD-19  podľa

prílohy k Vyhláške Úvz SR č. 43/2020 V. v. SR.  

Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické
opatrenia: 

 prekrytie  horných dýchacích  ciest  respirátorom FFP2 počas  celej
doby návštevy, 

 pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky 
 podrobiť sa meraniu teploty, 
 vyplniť  čestné  prehlásenie  o  zdravotnom  stave  a  cestovateľskej

anamnéze 
 zápis do evidencie návštev v DSS 
 a ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov 

Priestor pre 
návštevy

Zariadenie sociálnych služieb preferuje návštevy v exteriéri:
 záhradné drevené altánky – 5 x, 
 v prípade nepriaznivého počasia zasklená terasa budovy Breza

(Návštevy  príbuzných  tých  prijímateľov  sociálnych  služieb,  ktorí  sú  v
paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle
vyhlášky č. 43/2020 V. v. SR v interiéroch zariadení sociálnych služieb.)

Návštevné 
hodiny 

V čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.  (návšteva môže trvať max 1 hod.) 

Počet 
návštevníkov

Maximálne 2 osoby  ( u jedného prijímateľa sociálnej služby)

Po ukončení 
návštevy

Po návšteve nasleduje dezinfekcia podľa plánu dezinfekcie zariadenia 
sociálnych služieb.

Preventívne 
opatrenia

Personál  má  právo  návštevu  ukončiť,  ak  návšteva  nedodržiava  všetky
uvedené pokyny.

 

V Čelároch-Kirti dňa 19.04.2021 PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
                     riaditeľka DSS Čeláre-Kirť

Pri  zhoršení  epidemiologických  podmienok,  ako  aj  pri  nedodržaní  uvedených
podmienok si  štatutárny zástupca zariadenia  sociálnych služieb  vyhradzuje  možnosť
obmedziť  návštevy   opätovne  a to  aj  plošne  alebo  v niektorých  dňoch  alebo  pre
konkrétneho  návštevníka,  ktorý  nedodržiava  podmienky  stanovené  v Pláne  a režime
návštev. 


