
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY  KRAJ

Plán a režim návštev
v Domove sociálnych služieb FEMINA Veľký Blh

Na  základe  Plánu  postupného  uvoľňovania  opatrení  v  oblasti  sociálnych  služieb  v súvislosti
s ochorením DOVID-19 a Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k umožneniu
návštev  v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou,  FEMINA Domov sociálnych služieb
Veľký  Blh  umožňuje  návštevy  prijímateľov  sociálnych  služieb  /PSS/  pri  dodržaní  nasledovných
podmienok:

 Návšteva má byť vopred dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí. Odporúčame 
ohlásiť návštevu minimálne 24 hod. vopred kvôli lepšej organizácii. Návštevy je potrebné 
nahlásiť u sociálnych pracovníkov na telefónnom čísle 047 56 96 194 v pracovných dňoch 
od 7:00 do 14:00 hod.

 Návštevné hodiny v zariadení budú denne len v čase od  10:00 až 14:00 hod.

 Návštevy sa budú uskutočňovať vo vyhradených vonkajších a vnútorných priestoroch 
zariadenia. Preferujeme návštevy vo vonkajších priestoroch.

 Za účelom umožnenia návštevy čo najväčšieho počtu prijímateľov sociálnych služieb je doba 
návštevy stanovená maximálne na 30-60 minút.

 Jedného PSS môžu prísť naraz navštíviť maximálne 2 osoby (staršie ako 15 rokov)

 Pri  vstupe  do  zariadenia  sa  vykoná  skríning  -  každému  návštevníkovi  má  byť  zmeraná
bezkontaktným  teplomerom  teplota.  V  prípade  zvýšenej  teploty  alebo  príznakov
respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude
umožnený vstup so zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Pokiaľ návštevník alebo osoba,
s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia
ochorenia Covid- 19), rovnako mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších
priestorov). 

 Návšteva je povinná mať prekrytú tvár rúškom a bude jej poskytnutá dezinfekcia rúk, ktorú je
povinná použiť.

 Návšteva je povinná zapísať sa do dennej evidencie návštev PSS (pre prípad následného 
epidemiologického vyšetrenia).

 PSS si môžu prevziať tašky a balíky od rodinných príslušníkov.

Žiadame rodinných príslušníkov o súčinnosť pri organizovaní a ohlasovaní návštev.

JUDr. Jana Maková   
riaditeľka DSS FEMINA Veľký Blh          
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