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Plán a režim  zabezpečenia návštev v DDaDSS Veľký Krtíš v čase od 
08.06.2020 

 
V súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID 

-19  v zmysle  DDaDSS Veľký Krtíš umožňuje návštevy prijímateľov za týchto podmienok: 

 

 návšteva sa vopred ohlási na tel. čísle : 047/4831644, 047/4830825 v čase od 08 00 hod 

do 15 00hod, prípadne e-mailom na adrese: domov.dochodcov@stonline.sk 

 návštevy sú zaevidované na vrátnici DDaDSS do Knihy  návštev 

 návštevníkovi bude poskytnutá dezinfekcia rúk, odmeraná teplota,  vypíše čestné 

prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,  

 návštevy sa povoľujú v areáli DDaDSS v pracovných dňoch v čase od 10 00 hod do  

18 00 hod., počas víkendov v čase od 10 oo hod.  do 13 00 hod.  

 v prípade nepriaznivého počasia je povolená návšteva vo vestibule   DDaDSS  

 návšteva na izbe prijímateľa sa umožňuje v prípade, že izbu obýva jeden prijímateľ 

 návšteva na viac posteľovej izbe prijímateľa je povolená len so súhlasom riaditeľky 

DDaDSS pri imobilných prijímateľoch 

 návšteva môže trvať maximálne 45 minút 

 návštevy sú povolené súčasne  dvoma blízkymi osobami,  

 prijímateľ môže mať návštevu  jeden krát  za päť dní  

 prijímateľ   a návštevníci sú poučení o nutnosti dodržiavať bezpečný odstup od 

ostatných osôb ( cca 2 m ),   používať textilné rúško a jedno rázové rukavice  

 podávanie stravy a nápojov počas návštev nie je povolené 

 v prípade ak prijímateľovi  rodinní príslušníci odovzdajú balík, tento je na 24 hodín 

uložený do karantény v priestoroch DDaDSS na to určených  

 vonkajší aj vnútorný priestor bude po každej návšteve vydezinfikovaný dezinfekčným 

prostriedkom – najmä kľučky  a  povrchy stolov,   izby prijímateľov po ukončení 

návštevy budú zároveň  vyvetrané a vyžiarené germicídnym žiaričom  

 po ukončení návštevy pri návrate na izbu bude prijímateľovi zabezpečené umytie 

a dezinfekcia rúk 

 VOPRED NEOHLÁSENÉ NÁVŠTEVY NIE SÚ POVOLENÉ 

 návštevy sa obmedzujú osobám do 16 rokov, osobám v prípade zistenia telesnej teploty 

nad 37 o C, osobám vykazujúcim respiračné príznaky, osobám v karanténe 

 v termíne od 15.06.2020 sa povoľuje prijímateľom opustiť zariadenie  do domáceho 

prostredia počas víkendov a sviatkov 

         
 Vo Veľkom Krtíši, dňa 08.06.2020 


