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PLÁN REŢIMU NÁVŠTEV V CSS - JUH A OPUSTENIA  

PRIESTOROV ZARIADENIA 

(10. aktualizácia, platná od 30.04.2022) 

 

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadení sa realizujú v súlade s aktuálne 

platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v súlade 

s aktualizovaným Pandemickým plánom MPSVaR SR vrátane jeho príloh, Covid 

Automatom, Pandemickým semaforom a aktuálnym Krízovým plánom zariadenia. 

 

Pravidlá reţimu návštev: 

Priestory vyhradené pre 

návštevy 
 Návštevy je možné realizovať vo vonkajších 

a vnútorných spoločných priestoroch zariadenia. 

 Výnimku majú len klienti pripútaní na lôžko, ktorých nie 

je možné zo zdravotných dôvodov vysadiť na invalidný 

vozík na nevyhnutne potrebný čas. Návšteva môže byť 

realizovaná v návštevnej miestnosti na oddelení II. a III. 

úseku pri lôžku klienta po dodržaní aktuálnych 

epidemiologických požiadaviek. 

Ohlasovanie návštev 

vopred 

 V prípade návštevy klienta pri lôžku, deň a čas návštevy 

je potrebné dohodnúť telefonicky na sociálnom úseku 

minimálne jeden deň vopred v pracovných dňoch do 

14:00 hod. Dohodnutý termín a čas návštevy je potrebné 

dodržať. 

 Je nutné, aby ste z prevádzkových dôvodov svoju 

návštevu vopred oznámili.  

Kontaktná osoba pri 

návšteve v zariadení 
 Informátor zariadenia 

 

Návštevné hodiny  Interval je vyhradený pre návštevy denne na oddelení 

v čase (imobilní klienti): 

 Od 08:00 hod. do 09:15 hod. 

 Od 13:00 hod. do 16:30 hod. 

Informovanie príbuzných 

o moţnosti návštev o Pláne 

a reţime návštev 

 www.csstrencin.sk 

 Kancelária sociálneho úseku: 032/65 86 402 -5  

http://www.csstrencin.sk/
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Pravidlá pre priebeh návštevy: 

Podmienky pre 

návštevníkov 
 Návšteva prijímateľa môže byť realizovaná len ak 

prijímateľ s návštevou súhlasí. 

 Pri vstupe do zariadenia si CSS – Juh vyhradzuje právo, 

aby návštevník používal respirátor FFP2 na prekrytie 

horných dýchacích ciest. Návšteva používa respirátor 

FFP2 po celý čas návštevy. 

 V prípade, ţe návštevník odmieta dodrţiavať 

hygienické opatrenia zariadenia, má zariadenie 

moţnosť návštevu prerušiť, resp. ukončiť. 

Oznámenie návštevy 

 

 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom 

vykonania návštevy klienta CSS – Juh je povinná ohlásiť 

sa informátorovi zariadenia a riadiť sa pokynmi 

službukonajúceho personálu. 

Vstupná kontrola 

 
 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom 

vykonania návštevy klienta CSS - Juh je povinná 

vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy. 

Priestor na vykonanie 

návštevy 

 

 Zariadenie má jasne vyhradený a označený priestor pre 

realizáciu návštev v interiéry. 

Postup pri realizácii 

návštevy 
 V prípade ak je klient pripútaný na lôžko a nie je možné 

ho zo zdravotných dôvodov vysadiť na invalidný vozík 

na nevyhnutne potrebný čas, personál návštevu 

odprevadí do vyhradenej návštevnej miestnosti na 

oddelení II. alebo III. úseku. 

 Pri ukončení návštevy príslušný službukonajúci personál 

odvedie návštevu z vyhradeného priestoru oddelenia do 

priestorov vrátnice zariadenia. 

Po ukončení návštevy 
 

 Vyhradený vnútorný priestor (pri lôžku imobilného 

klienta) bude po každej návšteve službukonajúci 

personál dezinfikovať (stoly, stoličky, kľučky, dotykové 

plochy). Na dezinfekciu priestorov budú použité 

germicídne žiariče. Vo vnútorných priestoroch 

službukonajúci personál zabezpečí časté vetranie. 
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  Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených 

podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť 

obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho 

návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne Režimu návštev v CSS - Juh 

a opustenia priestorov zariadenia. 

CSS – Juh si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy podľa 

prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej epidemiologickej situácie 

v krajine a v regióne.  

 

V Trenčíne, 29.04.2022 

 

  


