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Usmernenie k návštevám v  DDaDSS 
Veľký Krtíš platné od 03.05.2021 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš vydáva 

usmernenie  k  návštevám príbuzných a známych prijímateľov sociálnej 

služby. Usmernenie sa vydáva v súlade s   Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 

2020 ÚVZ SR a v súlade so súvisiacimi vyhláškami ÚVZ SR, uzneseniami 

vlády SR a na základe aktuálnej  epidemiologickej situácie v DDaDSS 

Veľký Krtíš. 

 

 Príbuzní sú povinní vopred sa na návštevu nahlásiť minimálne jeden deň vopred 

na tel. čísle : 047/4831644, 047/4830825 v pracovných dňoch  čase od 08 00 hod do 

15 00hod, prípadne e-mailom na adrese: riaditel@ddadssvelkykrtis.sk , dohodnúť 

si dátum a čas  návštevy. Príbuzní budú zároveň oboznámení s podmienkami 

návštevy  

 pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy  sú príbuzní povinní 

predložiť negatívny výsledok RT – PCR testu  na ochorenie COVID – 19 nie starší 

ako 72 hodín, prípadne negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 

hodín,  

 návštevy sú zaevidované na vrátnici DDaDSS do Knihy  návštev 

 Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať  hygienicko – epidemiologické 

opatrenia: prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, pri vstupe 

použiť dezinfekciu rúk, podrobiť sa  odmeraniu telesnej teploty,  vyplniť  čestné 

prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze a ďalšie opatrenia 

podľa usmernenia zamestnancov zariadenia   

 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.  

 mobilný prijímateľ môže mať návštevu v areáli jeden krát za päť dní 

 v prípade nepriaznivého počasia je povolená návšteva vo vestibule   DDaDSS  

 návšteva na  izbe prijímateľa je povolená len so súhlasom riaditeľky DDaDSS pri 

imobilných prijímateľoch jeden krát za desať dní 

 počas doby trvania návštevy je potrebné na izbe použiť  germicídny žiarič, 

primerane vetrať miestnosť  
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 priestor bude po každej návšteve vydezinfikovaný podľa plánu dezinfekcie – 

najmä kľučky  a  povrchy stolov 

 prijímateľ   a návštevníci sú poučení o nutnosti dodržiavať bezpečný odstup od 

ostatných osôb ( cca 2 m ),   používať respirátor FFP2,  jedno rázové rukavice  

 podávanie stravy a nápojov počas návštev nie je povolené 

 návšteva môže trvať maximálne 45 minút 

 návštevy sú povolené súčasne  dvoma blízkymi osobami,  

 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 prípade, ak  okres Veľký Krtíš bude zaradený do štvrtého stupňa varovania – 

čierna fáza rizikovosti šírenia ochorenia  COVID -19 návštevy v DDaDSS budú 

zakázané 

 návštevy prijímateľov príbuznými  s trvalým bydliskom v okresoch zaradených do 

štvrtého stupňa varovania – čierna fáza rizikovosti šírenia ochorenia  COVID -19 

sú v  DDaDSS   zakázané 

 

 
        
 Vo Veľkom Krtíši, dňa 19.04.2021 


