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Plán a režim návštev pre obdobie uvoľňovania opatrení v sociálnych 

službách v súvislosti s pandémiou COVID-19 

 
PREVÁDZKA: 

 
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY ZOCHOVA, MODRA 
 

POČET PRIJÍMATEĽOV 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
15 osôb 

VEK A ZDRAVOTNÝ 

STAV PRIJÍMATEĽOV 

 

• prijímatelia v seniorskom veku so stupňom odkázanosti V. -VI. 

• osoby so zníženou mobilitou, priatelia služby na lôžku a osoby 
zníženou schopnosťou orientovať sa samostatne v priestore 

NÁVŠTEVNÉ 

PRIESTORY: 

• Exteriér – záhrada, miesta vyznačené číslom 
1. „pod orechom“ 
2. „pod brezov“ 

Návštevný priestor v exteriéry je k dispozícii v jednom čase pre 2 
skupinky – miesto č.1-2. 

• Interiér – iba pri prijímatelia na lôžku kde nie je možné ich 
vysadiť na vozík, potrebná dohoda  

 
PRIESTOR PRI VCHODE DO ZOS ZOSTÁVA K DISPOZÍCII PRIJÍMATEĽOM 
SLUŽBY V ZOS PRE VONKAJŠÍ POBYT. 

 

 

Predpokladaný časový harmonogram 4. fázového uvoľňovania v MsCSS Modra: 

1. ETAPA 2. ETAPA 3. ETAPA 4. ETAPA 

PONDELOK 
15.6.2020 

streda  
1.7.2020 

pondelok  
20.7.2020 

pondelok  
3.8.2020 

 

MsCSS Modra naďalej priebežne sleduje opatrenia ÚVZ SR a usmernenia MPSVR na základe čoho 

môže meniť alebo dopĺňať tento plán. Za umožnenie a spôsob realizácie návštev a s tým spojené 

následky nesie primárne zodpovednosť štatutár. Z tohto dôvodu si vyhradzuje právo prijímať aj 

operatívne rozhodnutia urobené v prospech minimalizácie rizík, v súlade s epidemiologickou 

situáciu a zdravotným stavom prijímateľov.  

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si 

štatutárny zástupca MsCSS Modra 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.  
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REŽIM NÁVŠTEV: 

PRIESTOR PRE 
USKUTOČNENIE NÁVŠTEV 

Je určený: 

• návštevnými hodinami a max. dĺžkou návštevy 

• postupom dohodnutia návštevy – nahlásením dopredu 

• fyzickým priestorom pre stretnutie 

• pravidlami priebehu návštev 

NÁVŠTEVNÉ HODINY 
 
 
DĹŽKA NÁVŠTEVY 

• v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 14,00 do 16,00  

• v dňoch pracovného odpočinku  
sobota, nedeľa,  14,00 do 16,00  

• max. 60 minút 
OHLASOVANIE NÁVŠTEV 
VOPRED  
 
KONTAKTNÁ OSOBA PRE 
NÁVŠTEVY 

Kvôli lepšej organizácii prosíme ohlásiť  návštevu vopred 
telefonicky, minimálne 24 hod. dopredu. 
Volajte v čase: 9,00-14,00 
Hlavná opatrovateľka: Vršková Ľudmila 
033/6472643, 0918 726 333 

POČET NÁVŠTEVNÍKOV PRE 
JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA/ 
V JEDEN DEŇ 

• návšteva = max. 2 osoby 

• jedna návšteva pre jedného prijímateľa služby/ 1 deň 

• na deň: 2 návštevné skupinky celkovo 

INFORMOVANIE 
PRÍBUZNÝCH O MOŽNOSTI 
NÁVŠTEV A PLÁNE 
A REŽIME NÁVŠTEV 

• http://modra-sos.sk/ 

• FB MsCSS Modra 

• 033/ 647 46 25 (kancelárie Súkenícka)  

• riaditel@modra-sos.sk, koordinator@modra-sos.sk 

 

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY: 

OZNÁMENIE 
NÁVŠTEVY 
 

• návštevy sú informované telefonicky o podmienkach a 
priebehu návštev,  

• je potrebné  vopred (telefonicky) nahlásiť termín plánovanej 
návštevy 

• po príchode do ZOS je potrebné zazvoniť pri bráničke do 
objektu – uistite sa či je bránička dobre zavretá 

• nahlásenú návštevu prijíma službukonajúci personál ZOS 
a urobí poučenie, vstupný filter 

• návštevníci sa nezhromažďujú pri čakaní na vstupný filter 
VSTUPNÁ KONTROLA 
 

• hygiena pri vstupe = dezinfekcia rúk 

• kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie teploty) a súhlas 
s Návštevným poriadkom (pozri príloha ČESTNÉ PREHLÁSENIE) 

• prinesené veci, potraviny a iní pre prijímateľa prosíme odovzdať 
personálu pre vykonanie hygienických opatrení 

http://modra-sos.sk/
mailto:riaditel@modra-sos.sk
mailto:koordinator@modra-sos.sk
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JASNE OZNAČENÉ 

MIESTO PRE 

NÁVŠTEVY 

 

NÁVŠTEVY MÔŽU BYŤ REALIZOVANÉ LEN V PRIESTOROCH 

VYHRADENÝCH PRE NÁVŠTEVY: 

1. vonkajší priestor (miesto číslo 1-2) – 1 miesto = 1 návšteva 
2. vnútorný – len výnimočne po dohode s vedením MsCSS Modra 
 

Návšteva na izbe prijímateľa: Výnimku tvoria prijímatelia napr. 

pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do vozíka. V tomto 

prípade návšteva môže byť na izbe prijímateľa pri dodržaní prísnych 

hygienicko–epidemiológických podmienok. 

• ak je izba viaclôžková, návšteva na izbe je dohodnutá so 
spolubývajúcou osobou (poprosíme je zdržiavať sa mimo izbu) 

• návšteva si pred vstupom do izby dezinfikuje ruky, celý čas 
používa rúško/ ochranný štít, dodržuje odstup a vyhýba sa 
fyzickému kontaktu 

• po ukončení návštevy personál zapína germicídny žiarič, vykoná 
dezinfekciu izby 

• spolubývajúci sa vracia do izby až po dezinfekcii 
PODMIENKY PRE 
NÁVŠTEVNÍKOV 
(V ZÁUJME VLASTNOM 
A ICH BLÍZKEHO) 
 

• návšteva používa po celý čas rúško 

• dodržiava vzdialenosť (2m) – aj v exteriéry, odporúčame sa 
vyhýbať sa fyzickému kontaktu 

• podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené 

• návšteva nie je možná pre osoby mladšie ako 15 rokov 

• návšteva na izbe prijímateľa môže byť povolená len výnimočne, 
a to vo vyššie uvedenom prípade  

• návšteva v jedálni je v jednom čase možná len pre dve skpinky 

• počas návštevy v jedálni je zapnutý germicídny žiarič  
PO UKONČENÍ 
NÁVŠTEVY 
 

• personál ZOS po každej návšteve musí priestor dezinfikovať -  
(stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy/ v interiéri použije 
germicídny žiarič ) a o vykonaní dezinfekcie urobiť záznam 

Zdroj: SocioFórum, Socia, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Forum Human Rights 

 

Dňa: 8.6.2020 

Mgr. Jana Machalová 

Riaditeľka MsCSS Modra 

 


