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Priestory pre návštevy 

 Návštevy v exteriéri zariadenia – terasa, záhrada, 

altánok. 

 Návšteva na izbe prijímateľa iba v mimoriadnom 

prípade, so súhlasom riaditeľky zariadenia. 

 Pohyb mimo vyhradených priestorov prísne 

zakázaný. 
 

 
Dĺžka návštevy 

 

 V exteriéri: dĺžka návštevy je obmedzená na max. 

60 minút.  

 V interiéri: dĺžka návštevy je obmedzená na max. 

30 minút. 

 

 
Počet návštevníkov na jedného 

prijímateľa 

 
 

 Maximálne 2 osoby na jedného prijímateľa. 

 

 
Ohlasovanie návštevy vopred 

 

 Návštevy je potrebné dohodnúť vopred so 

sociálnymi pracovníkmi zariadenia telefonicky  

alebo e-mailom z dôvodu zabránenia kontaktu 

cudzích osôb v jednom časovom intervale 
 

 

 
Registrácia návštev 

 Telefonický kontakt – sociálna pracovníčka: 

056/68 94 681 

 e – mail: socialne@dss-strazske.sk 

 Kontaktovať počas pracovných dní v čase od 7.00 

hod. do 15.00 hod. 

 
 

 
Návštevné hodiny 

 

 Odporúčané návštevné hodiny počas pracovných 

dní: 

od 9.00 hod. do 15.00 hod. 

    
 

 
Vstupný monitoring 

 Poverený zamestnanec pred vstupom do objektu 

vykoná zmeranie telesnej teploty bezdotykovým 

teplomerom. 

 Návšteva je taktiež povinná vykonať dezinfekciu 

rúk, prípade použiť jednorazové rukavice a mať 

prekryté horné dýchacie cesty (aktuálne 

respirátorom FFP2). 

 Návšteva je povinná vyplniť čestné prehlásenie  o 

tom, že nebola v kontakte s pozitívnou osobou. 
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Potvrdenie o negativite na 

COVID - 19 

 Návšteva sa musí preukázať jedným zo štyroch 

uvedených potvrdení: 

• potvrdenie o negatívnom RT-PCR testom nie 

starším ako 72 hodín, 

• potvrdenie o negatívnom antigénovom teste 

nie starším ako 48 hodín,  

• potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 

+ negatívny antigénový test nie starší ako 7 

dní, 

• potvrdenie o očkovaní 2. dávkou s uplynutím 

14 dní od jej podania. 
 

 
Potraviny a nápoje 

 Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy 

povolené. 

 Potraviny a nápoje je dovolené doniesť len 

v originálnom balení z dôvodu vykonania 

dezinfekcie povrchu balenia. 

 

 

 

 Vo vyhradenom priestore pre návštevy sa odporúča 

dodržiavať zásadu ROR (prekrytie horných 

dýchacích ciest, bezpečný odstup, dezinfekcia rúk). 
 

 

V Strážskom dňa: 4.6.2021 

Spracovala: Mgr. Beáta Danková, manažér kvality 

Schválila: Mgr. Viera Dzurjašková, poverená riadením zariadenia 


