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    Tento dokument je vydaný z dôvodu jednotného usmernenia postupov v CSS Žarec pri 

uvoľňovaní opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, s uplatňovaním všetkých 

podmienok, za akých môže zariadenie umožniť vstup cudzích osôb do budovy (návštevy, 

dodávatelia a pod.), odchod prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PSS“) mimo zariadenie, 

aktivity s PSS a iné.  

 

     Implementovanie jednotlivých opatrení musí byť v súlade s Postupom pre zabezpečenie 

návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, 

Všeobecnými záasadami protiepidemiologických prístupov a bezpečnosti klienta 

v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu a Špeciálnymi zásadami 

protiepidemiologických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu 

ku SARS-CoV-2 prenosu, vydaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 

tzv. covid-automat. Tieto dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu.  

 

     Obsahom postupu sú zároveň bližšie špecifikované zásady, aplikované na podmienky 

zariadenia.  

 

Podmienky prijímania návštev: 

 

 Každá návšteva musí byť vopred telefonicky dohodnutá a odsúhlasená z vyššie 

uvedených dôvodov na konkrétny deň a presný čas. Tento čas a dátum je možné 

dohodnúť v pracovné dni v čase od 9.00-12.00 na telefónnych číslach: pracovisko 

Čadca 041/4308614, pracovisko Čierne 0910922332. Termín návštevy je potrebné 

nahlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred do 12:00 hod. Návšteva počas 

víkendu musí byť dohodnutá najneskôr v piatok do 12.00 hod. 

 Návštevy budú prebiehať v čase: 

CSS Čadca 

Pracovné dni: pondelok - piatok – od 9.00-11.00 a od 13.00-15.00h 

Sobota, nedeľa: od 14.00 – 16.00h. 

CSS  Čierne 

Pracovné dni: pondelok - piatok – od 9.00-10.30 a od 13.00-15.00h 

Sobota, nedeľa: od 13.30 – 15.30h. 

 Návšteva bude prebiehať v exteriéri zariadenia, v prípade nepriaznivého počasia 

v interiéri vo vstupnej hale zariadenia. U imobilných PSS bude návšteva na izbe PSS. 

 Trvanie každej návštevy bude max. 30 minút.  

 Počet osôb môže byť max. 2, nie mladší ako 15 rokov.  

 Návšteva je povinná pri vstupe do zariadenia vykonať dezinfekciu rúk, mať prekryté 

horné dýchacie cesty respirátorom, podstúpiť skríning (meranie teploty). Súčasne sa 

pracovníkovi recepcie preukáže negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 

hodín, alebo potvrdením o 2.dávke očkovania najmenej pred 14 dňami, resp. min.4 

týždne po očkovaní vakcínou AstraZeneca. V prípade, že bude nameraná teplota +37,2 

C, resp. sa návštevník nepreukáže uvedenými dokladmi, návšteva nebude umožnená. 

Taktiež nebude umožnená v prípade, že osoba má prejavy ochorenia (kašeľ, smrkanie 

a pod.).  

V ojedinelých a odôvodnených prípadoch, ak návšteva nemá aktuálny Ag test, resp. 

doklad o zaočkovaní,  môže odborný zamestnanec zariadenia vykonať Ag test na 

mieste.  
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 Návšteva je povinná podpísať čestné prehlásenie, v ktorom prehlási skutočnosti 

ohľadom cestovateľskej anamnézy, karantény a pod. Zároveň uvedie svoj telefonický 

kontakt a ďalšie údaje obsahujúce toto čestné prehlásenie. Čestné prehlásenie je 

súčasťou dokumentu Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb 

a prílohou tohto predpisu.  

 Návšteva musí počas celej doby trvania návštevy mať založený respirátor, ktorý 

prekrýva ústa aj nos. V opačnom prípade personál návštevu neumožní, resp. ju 

predčasne ukončí.  

 Nedoporučuje sa fyzický a úzky kontakt s PSS.  

 V prípade donesenia vecí klientom  (potravín a iných predmetov), tieto odovzdá 

personálu, ktorý ich odovzdá k uloženiu na konkrétne oddelenie PSS do chladničky. 

 Po ukončení návštevy personál vykoná dezinfekciu plôch, ktorých sa návšteva 

dotýkala a zapíše do záznamu Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb 

k návšteve, po ktorej vykonáva dezinfekciu.  

 Viaceré návštevy  prichádzajúce súčasne na návštevy svojich blízkych  musia medzi 

sebou dodržiavať odstup min. 5 metrov.  

 CSS Žarec má právo odmietnuť, resp. zrušiť návštevu v prípade, že dôjde k  zhoršeniu 

epidemiologickej situácie v zariadení.  

 Na rovnaký čas možno dohodnúť maximálne 1 návštevu na každé oddelenie.  

 V prípade, ak je návšteva na izbe PSS, odporúča sa vetrať (podľa počasia), po 

ukončení návštevy dezinfekcia dotykových plôch musí byť doplnená dezinfekciou 

germicídnym žiaričom.  

 

Podmienky vstupu osôb za účelom údržby, dodávateľských prác a iné: 

 

 Každá osoba vstupujúca do zariadenia za iným účelom ako návšteva PSS musí mať 

prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, podstúpiť skríning (meranie teploty), 

dezinfekciu rúk a vyplniť čestné prehlásenie ohľadom cestovateľskej anamnézy, 

karantény a pod. Zároveň uvedie svoj telefonický kontakt a ďalšie údaje obsahujúce 

toto čestné prehlásenie. 

 Každá osoba vstupujúca do zariadenia za iným účelom ako návšteva PSS sa musí 

preukázať dokladom v zmysle platného covid-automatu (očkovanie, negatívny Ag test 

absolvovaný v zmysle stanovenej periodicity).  
 

     Tento pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov, prijímateľov sociálnej služby, rodinných 

príslušníkov, návštevy a osôb vstupujúcich do zariadenia v zmysle tohto pokynu.  

     

     CSS Žarec si vyhradzuje právo meniť podmienky tohto predpisu podľa aktuálnej situácie  jeho 

prevádzkových možností. 

 

 

V Čadci dňa 21.4.2021 

         .........................................                                                                 

               PhDr. Eva Larišová, MBA                                                                   

              riaditeľka CSS Žarec 
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