
OPATRENIA OD 07.06.2021 

 

1.Umožnenie návštev klientov: 

 

Radi privítame návštevy klientov každý deň  v čase od: 

                                        09,00 hod – 10,30 hod 

                                       14,00 hod –  16,00 hod  

                                       17,30 hod – 18,30 hod 

a prosíme, aby návštevy dodržiavali tieto opatrenia : 
 

-  návštevy sa budú konať za priaznivého počasia  vo  vonkajších priestoroch ,  

   za nepriaznivého počasia v návštevnej miestnosti - jedálni 

- vstup do izieb klientov zatiaľ nie je povolený !!!! 

- maximálny počet návštevníkov  pre jedného klienta sú 2 osoby, staršie ako 15 rokov 

- maximálna doba trvania návštevy v návštevnej miestnosti : 30 minút 

- každá návšteva je povinná: 

1.ohlásiť sa u službukonajúcich zamestnancov na tel. čísle  0911 424 559 a preukázať sa 
negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 48 hodín, pokiaľ nemá výnimku 
2.vydezinfikovať si ruky 
3.podpísať sa do Dennej evidencie návštev   
4.počas celej doby návštevy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom a vyhnúť sa 
fyzickému kontaktu  
5.dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných klientov a návštev 

 

Imobilní klienti a klienti s demenciou: 

Z organizačného dôvodu je  potrebné dohodnúť si návštevu minimálne deň vopred, návštevy 

realizované cez víkend a sviatky je potrebné dohodnúť u sociálnej pracovníčky najneskôr 

v piatok, alebo posledný pracovný deň pred sviatkom. 

  

- návštevu imobilného klienta alebo klienta s demenciou  je potrebné 

telefonicky dohodnúť  v čase  medzi: 

                      9,00 hod - 10,00 hod a 13,00 hod – 14,00 hod 

                      u sociálnej pracovníčky Mgr. Heleny Školkovej 

........                              tel. čísle 0951 443 540 
 

Upozorňujeme na povinnosť bezodkladne  informovať DD , ak  sa u návštevníka kedykoľvek po 

dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID -19!!!!  

                                                                              

 

      ĎAKUJEME, ŽE DODRŽIAVANÍM OPATRENÍ POMÁHATE CHRÁNIŤ SVOJICH BLÍZKYCH. 



2.Umožnenie opustenia DD: 

 

Mobilní klienti  

   

Majú možnosť opustenia areálu DD každý deň neobmedzene. 

 

Klienti dodržiavajú nasledovné opatrenia: 

 ohlásiť sa u službukonajúcich zamestnancov a zapísať sa a podpísať  do Evidenciu 
voľného pohybu klientov  

 po vstupe do budovy si klienti  dôkladne umyjú a dezinfikujú ruky  
 počas pohybu mimo areálu DD klienti používajú rúško, prípadne respirátor 

a dodržiavajú primeraný odstup od ľudí 
 klientom sa odporúča nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí  

 

Imobilní klienti a klienti s demenciou 

 

Majú možnosť opustenia areálu DD so sprevádzajúcou osobou  každý deň 

v čase od: 

                                        09,00 hod – 10,30 hod 

                                       14,00 hod –  16,00 hod  

                                       17,30 hod – 18,30 hod  
 

Z organizačných dôvodov si opustenie areálu DD  sprevádzajúca osoba /príbuzný alebo známy/ 

telefonicky dohodne u sociálnej pracovníčky minimálne deň vopred, opustenie areálu cez víkend a 

sviatky je potrebné dohodnúť najneskôr v piatok, alebo v posledný pracovný deň pred sviatkom. 

 

Každé opustenie areálu DD je potrebné telefonicky dohodnúť  v čase  medzi: 

                   .9,00 hod - 10,00 hod. a 13,00 hod – 14,00 hod 

                     u sociálnej pracovníčky Mgr. Heleny Školkovej 

.......                       ...........tel. čísle 0951 443 540 

V dohodnutý deň sa sprevádzajúca osoba ohlási u službukonajúcich 

zamestnancov na tel.čísle 0911 424 559 a podpíše sa do Evidencie voľného 

pohybu. Sprevádzajúca osoba dbá aj na dodržiavanie hygienických opatrení 

počas pohybu klienta mimo areálu DD. 
 

Upozorňujeme na povinnosť bezodkladne  informovať DD , ak  sa u sprevádzajúcej osoby 

kedykoľvek po dobu 14  dní po sprevádzaní klienta objavia príznaky nákazy ochorením COVID -

19!!!!  

 

          ĎAKUJEME, ŽE DODRŽIAVANÍM OPATRENÍ POMÁHATE CHRÁNIŤ SVOJICH BLÍZKYCH 


