
                                                                                         DODATOK  č. 5 K DOMÁCEMU PORIADKU ZPS  

Plán a režim návštev v ZPS Trenčín, Lavičková 10, určený po vyhodnotení rizika zanesenia 
nákazy do ZPS s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu platný od 28.6.2021.  

  Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov ZPS sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami 
uvedenými vo Vyhláške Úradu Verejného zdravotníctva SR, s pandemickým plánom, so semaformi 
pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s krízovým plánom ZPS.  

Okres Trenčín sa musí nachádzať v žltej alebo fáze Covid automatu 

1. PRAVIDLÁ REŽIMU NÁVŠTEV – AKTUALIZÁCIA  
 LEŽIACE ODDELENIE 

(1.posch.) 
 BYTOVÍ KLIENTI 
(2., 3., 4. a 5.posch.) 

Priestory vyhradené 
pre návštevy 

1. Externý priestor pri ZPS – 
areál, záhrada.                 
Každá návšteva musí mať na 
tvári rúško. 

2. Izba klienta – každá návšteva 
na izbe klienta musí mať na 
tvári rúško. 

3. Interný priestor – terasa, 
spoločenská miestnosť – 
každá návšteva musí mať na 
tvári rúško. 

1. Externý priestor pri ZPS – areál, 
záhrada. 
Každá návšteva musí mať na tvári 
rúško. 

2. Izba klienta – každá návšteva na 
izbe klienta musí mať na tvári 
rúško. 

3. Interný priestor – terasa, 
spoločenská miestnosť – každá 
návšteva musí mať na tvári rúško. 

Dĺžka trvania návštevy Bez obmedzenia Bez obmedzenia 

Počet návštevníkov u 
jedného klienta 

Max. 3 osoby  Max. 3 osoby  

Kto nemôže  navštíviť 
klienta  

 návšteva sa nepovoľuje 
osobám chorým alebo 
podozrivým na ochorenie 
COVID-19 a osobám 
s cestovateľskou anamnézou 
v posledných 14 dňoch pred 
návštevou 

 osobám podliehajúcim 
karanténnym opatreniam 
v súvislosti s ochorením 
COVID-19 a v prípade 
príznakov akútneho 
respiračného ochorenia alebo 
zvýšenej teploty 

 návšteva sa nepovoľuje osobám 
chorým alebo podozrivým na 
ochorenie COVID-19 a osobám 
s cestovateľskou anamnézou 
v posledných 14 dňoch pred 
návštevou 

 osobám podliehajúcim 
karanténnym opatreniam 
v súvislosti s ochorením COVID-19 
a v prípade príznakov akútneho 
respiračného ochorenia alebo 
zvýšenej teploty 

 

Kontaktná osoba pre 
objednanie návštevy 

• hlavná sestra ZPS 
   tel. číslo: 0914 383 780 

 sestry ZPS    
   tel. číslo: 032/652 73 50                                                           
• čas a termín návštevy je 
potrebné dohodnúť v prac. dňoch 
telefonicky min. deň vopred v 
čase od 07.00 hod. do 15,00 hod.  

 sociálne pracovníčky ZPS 

 tel. číslo: 0903 975 166 
                         0902 911 210  
• čas a termín návštevy je potrebné 
dohodnúť v prac. dňoch telefonicky 
min. deň vopred v čase od 07.00 hod. 
do 15,00 hod. 
 

Návštevné hodiny Po predchádzajúcej dohode 
s hlavnou sestrou ZPS, alebo 
službukonajúcim zdravotníckym 
personálom.   

V odporúčanom čase od 8,00 – 20,00 
hod., podľa dohody s klientom 
a v súlade s Domácim poriadkom.  



2.Pravidlá pre priebeh návštevy - všeobecné pravidlá pre internú bezpečnosť počas návštevy:  

Vstupná kontrola • vstup do ZPS bude umožnený návšteve len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami, rúško/respirátor je návšteva povinná mať po celý 
čas pobytu v areáli ZPS 
• pri vstupe do interných priestorov musí byť použitý dezinfekčný 
prípravok na ruky, ZPS zabezpečí dezinfekciu na ruky ako aj 
dezinfekciu návštevných a priľahlých priestorov 
• návšteve bude pri vstupe do ZPS zmeraná a zaznamenaná telesná 
teplota 
• návšteva vypíše tlačivo „ Čestné vyhlásenie“ pri vstupe do ZPS 
• návšteva sa zapíše do „Knihy návštev“ v ZPS 
Každý návštevník sa preukáže: 

1. zaočkovaní klienti – návšteva sa nemusí preukazovať 
žiadnym dokladom 

2. nezaočkovaní klienti – návšteva sa preukazuje: 
- negatívnym testom podľa SDPT SARS-CoV-2 pri vstupe /RT-PCR 
alebo LAMP test nie starší ako 72 hod., AG test nie starší ako 24 
hod./ ak nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo 
o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek, alebo 
- dokladom o zaočkovaní, pričom v čase návštevy sú zaočkovaní 
mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po druhej dávke, alebo vektorou 
vakcínou – viac ako 4 týždne po prvej dávke, alebo 
- potvrdením o prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, 
resp. boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od 
prekonania ochorenia a v čase návštevy je to viac ako 14 dní po prvej 
dávke.   

Podmienky pre návštevníkov • V prípade návštevy na izbe klienta /ležiace oddelenie/ musia byť 
splnené tieto podmienky: 1/ návšteva je vopred dohodnutá 
s hlavnou sestrou, alebo službukonajúcim zdravotníckym 
personálom,  2/ v prípade spolubývajúceho klienta, ktorý nie je 
zaočkovaný, musí návšteva predložiť jedno z vyššie uvedených 
potvrdení. 
• Návšteva je povinná riadiť sa pokynmi službukonajúceho personálu 
a/alebo pracovníka vrátnice. 
• Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj 
navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne prekryté 
horné dýchacie cesty.  Toto sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to 
vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce. 
• Počas návštevy je doporučené dodržiavať primeraný odstup. 
• Dotyky počas návštevy nie sú odporúčané a je odporúčaný tiež 
sociálny dištanc, t.j. vzájomná vzdialenosť osôb (min. 2 m).  
• Tovar v taške pre klientov počas návštevy je možné priniesť, 
návšteva ho odovzdá službukonajúcemu personálu, alebo na 
vrátnicu a po vykonanej dezinfekcii bude neskôr odovzdaný 
klientovi. 
• Minimalizovať kontakt ostatných klientov s „cudzími“ 
návštevníkmi, t.j. počas návštevy by mal byť na izbe na ležiacom 
oddelení iba navštevovaný klient. Toto platí, iba ak to zdravotný stav 
ostatných klientov bývajúcich na izbe umožňuje. 
• Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej 
návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, 



bezodkladne o tom informuje ZPS 

 určený pracovník ZPS má právo skontrolovať, či návšteva 
dodržiava všetky podmienky návštevy /najmä R-O-R/ 

 koniec návštevy návštevník ohlási na vrátnici, v prípade 
ležiaceho oddelenia aj službukonajúcemu zdravotníckemu 
personálu 

 v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené 
hygienické a organizačné opatrenia v ZPS, má poskytovateľ 
možnosť návštevu ukončiť. 

Po ukončení návštevy • V návštevných priestoroch sa zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré 
je základným preventívnym opatrením. V teplom počasí sa vetrá aj 
počas návštevy. 
• Po každej návšteve na izbe klienta musí byť priestor dezinfikovaný 
(stoly, stoličky, kľučky, sociálne zariadenie, dotykové plochy...)  
• Zodpovednosť: službukonajúci personál. 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny 

zástupca SSMTN  vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých 

dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v tomto  Pláne a 

režime návštev. Týmto dodatkom č. 5 k Domácemu poriadku ZPS sa ruší dodatok č. 4  k Domácemu 

poriadku ZPS. Dodatok č. 5 k Domácemu poriadku ZPS je časovo obmedzený a nadobúda platnosť  

dňa 28.6.2021. 

         


