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1. Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Cieľ vydania 

Cieľom MP je stanoviť jednotný postup plánu a režimu návštev PSS v ZOS 

„NEZÁBUDKA“ Myjava tak, aby boli dodržané všetky preventívne opatrenia na 

zabránenie šírenie koronavírusu COVID – 19. 

1.2 Skratky 

ZOS „NEZÁBUKDA“                       - Zariadenie opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ 

MP                                                      - Metodický pokyn 

PSS                                                     - Prijímateľ sociálnej služby 

ÚVZ SR                                              - Úrad verejného zdravia Slovenskej republiky   

MPSVR SR                                         - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

2. Východiská plánu a režimu návštev 

 

     Východiská, ktoré boli vzaté do úvahy pri tvorbe Plánu a režimu návštev: 

• počet PSS 

• vek a zdravotný stav PSS 

• možnosti návštevných priestorov v ZOS „NEZÁBUDKA“ 

• frekvencia návštev za bežného prevádzkovania služby 

• priestorové a personálne možnosti ZOS „NEZÁBUDKA“ 

• aktuálne platný Covid-automat 

• aktuálne platný semafor pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb 

• opatrenia ÚVZ SR a usmernenia MPSVR  

3. Pravidlá režimu návštev 

 

Priestory pre návštevy ➢ priestor pri altánku 

➢ oplotený priestor s lavičkami 

➢ izba č. 1.13 a 1.14 na 1. poschodí 

➢ izba č. 4.14 na 4. poschodí 

➢ izba PSS a to len v špecifických prípadoch (napr. 

imobilní PSS, ktorých nie je možné vysadiť na 

invalidný vozík, PSS v terminálnom štádiu)- 

v prípade, že má spolubývajúceho, podmienkou je 

http://www.zosnezabudka.sk/
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jeho súhlas, že po dobu trvania návštevy PSS až do 

dezinfekcie priestorov sa bude zdržiavať mimo izby 

➢ vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť 

fyzické osoby vzdialené od seba minimálne na 2 m 

➢ návštevy mobilných PSS budú povolené v exteriéri 

pri altánku, v prípade nepriaznivého počasia v  

návštevnej miestnosti č. 1.13/1.14 na 1. poschodí 

➢ návštevy pre imobilných PSS budú povolené 

v interiéri v návštevnej miestnosti č. 4.14 na 4. 

poschodí, v prípade, že nie je možné imobilného PSS 

vysadiť na vozík priamo na izbe, návšteva na izbe 

PSS bude povolená aj v prípade terminálneho štádia 

Dĺžka trvania návštevy ➢ maximálne  30 minút v interiéry, v exteriéry bez 

obmedzenia 

Počet návštevníkov 

u jedného PSS 

➢ maximálne 2 osoby na jedného PSS 

Ohlasovanie návštev 

vopred 

➢ čas a termín návštevy je potrebné objednať 

v pracovných dňoch telefonicky deň vopred v čase od 

7.00 hod. – do 15.00 hod.  

Kontaktná osoba pre 

objednanie návštevy 

➢ 0915 718 304 

Mgr. Andrea Valenčíková- sociálna pracovníčka 

➢ 034/6983600  

vrátnica 

Návštevné hodiny ➢ návštevy budú realizované v presne stanovených 

časoch počas celého týždňa (vrátane sobôt a nedieľ)- 

9.00 hod., 9.30 hod., 10.00 hod., 10.30 hod., 13.30 

hod., 14.00 hod., 14.30 hod., 15.00 hod., 16.30 hod., 

(mobilní aj 17.00 hod.,17:30 hod.)  18.00 hod., 

18.30 hod. 

➢ PSS nebude možné navštíviť v prípade zhoršenia 

zdravotného stavu aj napriek objednanému termínu 

návštevy 

➢ nebudú prijaté návštevy, ktoré prídu mimo objednaný 

termín 

➢ nebudú prijaté návštevy, ktoré nemajú objednaný 

vopred termín, aj napriek tomu, že prídu z ďaleka 

➢ nebudú prijaté návštevy, ktoré sa nepreukážu 

dokladmi potrebnými podľa aktuálne platného Covid 

automatu 

Informovanie príbuzných 

o možnosti návštev a Pláne 

a režime návštev 

➢ webové sídlo- www.zosnezabudka.sk 
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4. Pravidlá pre priebeh návštevy 

 

Vstupná kontrola ➢ návšteva je povinná mať po celý čas pobytu v areáli 

ZOS „NEZÁBUDKA“ ochranné rúško a ochranné 

rukavice 

➢ ZOS „NEZÁBUDKA“ zabezpečí dezinfekciu na 

ruky ako aj dezinfekciu návštevných a priľahlých 

priestorov 

➢ návšteve bude pri vstupe do ZOS „NEZÁBUDKA“ 

zmeraná telesná teplota 

➢ návšteva prinesie sebou už vypísané tlačivo „Čestné 

prehlásenie“, alebo ho vypíše v priestoroch vrátnice 

➢ návšteva sa zapíše do „Dennej evidencie návštev 

v zariadení sociálnych služieb“ 

Jasne označené miesto 

návštevy 

➢ priestor pri altánku 

➢ návštevná miestnosť č. 1.13/1.14 na 1. poschodí pre 

mobilných PSS 

➢ návštevná miestnosť č. 4.14 na 4. poschodí pre 

imobilných PSS 

➢ izba PSS  len v špecifických prípadoch (napr. 

imobilní PSS, ktorých nie je možné vysadiť na 

invalidný vozík, PSS v terminálnom štádiu)- 

v prípade, že má spolubývajúceho, podmienkou je 

jeho súhlas, že po dobu trvania návštevy PSS až do 

dezinfekcie priestorov sa bude zdržiavať mimo izby 

Podmienky pre návštevníkov ➢ návšteva je povinná riadiť sa pokynmi 

službukonajúceho personálu 

➢ návštevy sa môžu zdržiavať len v priestoroch 

vyhradených na návštevy 

➢ nie je povolené počas návštevy podávanie stravy 

a nápojov 

➢ dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná 

vzdialenosť osôb (min. 2 m) musí byť dodržaná 

➢ tovar v taške pre PSS počas návštevy je možné 

priniesť,  návšteva ho odovzdá na vrátnici, po 

vykonanej dezinfekcii bude neskôr odovzdaný PSS 

Po ukončení návštevy ➢ po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný 

(napr. stoly, stoličky, kľučky, sociálne zariadenie, 

dotykové plochy) 

➢ zodpovednosť- službukonajúci personál 

 

     Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených 

podmienok si štatutárny zástupca ZOS „NEZÁBUDKA“ vyhradzujem možnosť 

obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne, alebo v niektorých dňoch, alebo pre 
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konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime 

návštev. 

     ZOS „NEZÁBUDKA“ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre 

návštevy podľa prevádzkových, personálnych podmienok, ako aj iných 

nepredvídateľných faktorov. 

 

3. Záverečné ustanovenia 

1. Tento MP je záväzný pre všetkých návštevníkov, PSS a zamestnancov a sú povinní sa      

    s ním preukázateľne oboznámiť. 

2. MP je zverejnený na nástenke pri vstupe do zariadenia a na webovej stránke 

    www.zosnezabudka.sk. 

3. Kontrolou dodržiavania a realizovania je poverená Bc. Andrea Ťuláková- hlavná sestra. 

4. MP nadobúda platnosť dňom vydania. 

 

Zoznam príloh 

Príloha č. 1 Čestné prehlásenie 

Príloha č. 2 Tabuľka dennej evidencie návštev v zariadení sociálnych služieb 
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Príloha č. 1 

Čestné prehlásenie 

 

 
Dolu podpísaný/á .......................................................................................................... 

 

Dátum narodenia: ............................................. 

 

Bytom: ............................................................................................................................ 

 

 

Prehlasujem, že: 

 

-v období posledných dvoch týždňov som nebol/a v zahraničí (okrem ČR), rovnako ani 

žiaden z mojich rodinných príslušníkov, 

 

-nie som si vedomý/á, že som bol/a v kontakte s osobou COVID – 19 pozitívnou, 

 

-nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, 

celkovou únavou a pod.), ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov, 

 

-v prípade, ak sa kedykoľvek po dobu 14 – dní po ukončenej návšteve v zariadení u mňa 

objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom budem zariadenie 

informovať, 

 

-nie som v karanténe. 

 

 

Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom 

prehlásení. 

 

 

 

 

V ......................, dňa .........................                                   Podpis: .................................... 

 

 

 

 

 

 
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov uvedených v čestnom 

prehlásení podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zariadeniu opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ Myjava na účely umožnenia vstupu do tohto zariadenia. 

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný 

a je uvedený na dobu určenú zákonom. 
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Príloha č. 2 

Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb 

 

Názov zariadenia:  Zariadenie opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA“ 

Adresa zariadenia:  ul. Hurbanova 621/13, 907 01  Myjava 

 

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). V prípade, ak sa kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve 

v zariadení u neho objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom bude 

zariadenie informovať. 

Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by som sa 

dopustil priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.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 

do 

zariadenia 

Podpis 

návštevníka 

* 
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