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Preventívne opatrenie (COVID- 19) 
č. :  7/2020 

„umožnenie návštev v Zariadení pre seniorov“ 
 

  

1. Návšteva môže byť realizovaná len vo vyhradených priestoroch. 

Vyhradenými priestormi pre návštevy sú: 

- Lavičky pred hlavným vchodom do budovy ZPS 

- Lavička v prednej časti záhrady vedľa hlavného vchodu do budovy ZPS. 

 

2. Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má 

počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty /rúško, šál, šatka/. 

 

3. Rozostup medzi jednotlivými návštevami je min. 5 metrov. 

 
4. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť so sociálnymi pracovníčkami, hlavnou sestrou, 

vedúcou ZPS alebo ďalším zdravotníckym personálom s cieľom obmedziť 

zhromažďovanie ľudí pred vstupom do budovy ZPS. 

 
5. Návšteva je obmedzená na max. 2 osoby pre jedného klienta. Zakázané sú návštevy pre 

osoby mladšie ako 15 rokov. 

 
6. Čas jednej návštevy je max. 60 minút. 

 
7. Pri vstupe do ZPS – aj vonkajších priestorov – informátorka každému návštevníkovi 

zmeria teplotu bezkontaktným teplomerom. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov 

respiračného ochorenia /zvýšená teplota nad 37,2 ˚C, kašeľ, sekrécia z nosa/ nebude 

návštevníkovi umožnený vstup do ZPS – ani do vonkajších priestorov. 

 
8. Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo 

podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho 

blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak 

v tomto období on alebo osoba s ktorou je v blízkom kontakte vycestovala do krajiny 

s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19, nebude mu umožnený vstup do ZPS – ani 

do vonkajších priestorov. 
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9. Po ukončení návštevy informátorka zdezinfikuje dotykové plochy /lavičky/ dezinfekčným 

prostriedkom.  

 
10. Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky 

nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom informuje vedúcu ZPS, hlavnú sestru 

alebo sociálne pracovníčky. 

 
11. Ak sa v ZPS objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek klienta, ZPS je povinné kontaktovať 

a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu 

v období 14 dní pred potvrdením nákazy. 

 
12. Rizikové skupiny osôb: 

- Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac 
- Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc 
- Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou. 

 
Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu ZPS.  

 

 

 

 

V Trenčíne, 29.05.2020  

 

 

 

JUDr. Ivana Hudecová 

         vedúca ZPS  

          


