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PLÁN REŢIMU NÁVŠTEV V CSS - JUH A OPUSTENIA  

PRIESTOROV ZARIADENIA 

(7. aktualizácia, platná od 07.01.2022) 

 

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 doporučujeme realizovať vo vonkajších 

priestoroch CSS – Juh (areál zariadenia). 

 V prípade nepriaznivého počasia návštevy  budú 

realizované vo vyhradenom priestore vo vestibule 

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 v trvaní 30 minút. 

Dĺţka návštevy  Maximálny stanovený čas jednej návštevy u klienta je 30 

minút na jeden deň. 

 Pri dodržaní stanovených vyššie uvedených podmienok 

je maximálny počet návštev v zariadení v rovnakom čase 

3 skupiny po max. dvoch osobách. 

Počet návštevníkov 

u jedného klientov 
 Maximálny počet osôb na jednu návštevu sú dve osoby 

nad 12 rokov na jedného klienta. V prípade, že príde na 

návštevu viac osôb je prípustné striedanie osôb 

vykonávajúcich návštevu v jednom stanovenom čase (30 

minút). 

Ohlasovanie návštev 

vopred 

 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 
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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  30 – minútový interval je vyhradený pre návštevy denne 

vo vyhradenom priestore v čase (mobilní klienti): 

08:00 do 08:30 hod. 08:45 do 09:15 hod. 

09:30 do 10:00 hod. 10:15 do 10:45 hod. 

13:00 do 13:30 hod  13:45 do 14:15 hod. 

14:30 do 15:00 hod. 15:15 do 15:45 hod. 

16:00 do 16:30 hod. 16:45 do 17:15 hod. 

 30 – minútový interval je vyhradený pre návštevy denne 

na oddelení v čase (imobilní klienti): 

 08:00 do 08:30 hod. 08:45 do 09:15 hod. 

 13:00 do 13:30 hod. 13:45 do 14:15 hod. 

 14:30 do 15:00 hod. 15:15 do 15:45 hod. 

 16:00 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  

 

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 vlastné OOP (respirátor FFP2) a 

taktiež klienti počas návštevy budú chránení OOP. 

Zariadenie neposkytuje návštevám respirátory. Návšteva 

a klient používa OOP po celý čas. 

 Dotyky počas návštevy nie sú odporúčané a tiež je 

odporúčaná vzdialenosť medzi osobami. 

 V prípade, ţe návštevník odmieta dodrţiavať 

http://www.csstrencin.sk/
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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 

 
 Zariadenie CSS – Juh postupuje v zmysle režimu OTP, 

preto každá osoba pri vstupu do zariadenia za účelom 

vykonania návštevy klienta CSS - Juh je povinná 

preukázať sa negatívnym PCR alebo Antigenovým 

testom nie starším ako 48 hodín v písomnej podobe 

alebo v mobilnej aplikácii. Výnimku tvoria osoby, ktoré 

sú zaočkované: 

- dvoma očkovacími dávkami proti COVID-19 a od 

očkovania uplynulo aspoň 14 dni. Tieto osoby sa 

preukážu očkovacím preukazom (Pfizer/BioNTech, 

Moderna, Sputnik V). 

- prvou očkovacou dávkou proti COVID-19 a od 

očkovanie uplynuli štyri týždne. Tieto osoby sa preukážu 

potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou. (AstraZeneca, 

Johnson&Johnson). 

- osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v čase 180 

dní od prekonania a majú o tom potvrdenie. 

 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom 

vykonania návštevy klienta CSS - Juh je povinná 

vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy. 

 Každej osobe pri vstupe do zariadenia bude vykonaný 

skríning teploty, ktorá bude zaznamenaná. V prípade 

namerania telesnej teploty nad 37 ˚C, táto osoba nebude 

vpustená do budovy CSS – Juh. 

 Každá osoba pri vstupe do zariadenia za účelom 

vykonania návštevy klienta je povinná vyplniť 

pripravené tlačivo. 

Jasne označené miesto pre 

návštevy 

 

 Zariadenie má jasne vyhradený a označený priestor pre 

realizáciu návštev v interiéry. 

Postup pri realizácii 

návštevy 
  Po vykonaní vstupnej kontroly návšteva zotrvá 

v priestoroch vrátnice do príchodu klienta. Návšteva 

bude realizovaná  vo vyhradených priestoroch exteriéru, 

v prípade nepriaznivého počasia vo vyhradených 
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priestoroch interiéru zariadenia. 

 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 (vrátane priestoru, ak bude 

návšteva realizovaná 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. 

 

       

  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, 07.01.2022 

 

  


