
PLÁN  A  REŽIM  NÁVŠTEV  V  DD A DSS  KREMNICA
od  16.08.2021                                                  

Vykonávanie návštev a) Návštevné dni :
    Pondelok až piatok od 09.30 hod. – 10.15 hod. a  od 10.30 hod –  
    11.15   hod.  
    od 13.00 hod -  13.45 hod. a od  14.00 hod – 14.45 hod. (posledný  
    vstup) 
     sobota - nedeľa od 14.00hod do 14.45hod - 15.00hod do 15.45hod
b) Čas trvania návštev : max. 45 minút
c) Počet osôb : najviac 2 osoby ku PSS ( nad 15 r. veku )   

Spôsoby nahlásenia 
návštevy 

a) 1 deň vopred pred dňom návštevy telefonicky alebo emailom         
     p. Gulašovej
 b) V deň konania návštevy na základe zaradenia do plánu návštev
 c) Telefonicky na č. tel.: 0456742494, mobil 0903382280, 

                        e-mail: socialne@dsskremnica.sk 
                        sobota - nedeľa : 045 674 24 63

 d) Na základe nahlásenia bude návšteva zaradená do plánu návštev
s oznámením voľného termínu vykonanej návštevy v určený deň

 e) Na základe telefonického oznámenia, že návšteva prišla, bude jej  
     umožnený vstup do areálu zariadenia 

Frekvencia návštev 
(podľa zdravotného 
stavu PSS a počasia)

a) Príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením
návštevy  predložiť  negatívny  výsledok  RT  –  PCR  testu
na  ochorenie  COVID  –  19  nie  starší  ako  72  hod.,  negatívny
výsledok  antigénového  testu  nie  starší  ako  48  hod.,  potvrdenie
lekára o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie starším ako 180 dní,
alebo potvrdeníe o kompletnom zaočkovaní na COVID - 19 

 b) V rovnakom čase môžu byť najviac dve návštevy v areáli       
     zariadenia (altánok, lavičky)
 c) Imobilného PSS zodpovedný zamestnanec presunie na dvor    
     k návšteve, v prípade nepriaznivého počasia môže byť   
     vykonaná súbežne len  1 návšteva, a to v suteréne
d) Návšteva u imobilného PSS na izbe môže byť vykonaná len ak    
    obýva jednoposteľovú izbu 
e) Návštevy príbuzných tých PSS, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, 
    ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle vyhlášky č. 
    43/2020 V. v. SR v interiéroch zariadenia – na izbe PSS    
       

Dodržiavanie hygienicko
– epidemiologických 
opatrení návštevy

 a) Vypísanie Čestného prehlásenia  v Dennej evidencii návštev,      
     Vstupného dotazníka
 b) Prekrytie horných dýchacích ciest rúškom
 c) Rukavice na rukách, resp. dezinfekcia rúk
 d) Podrobenie sa odmeraniu telesnej teploty bezdotykovým       
     teplomerom
 e) Vyvarovanie sa fyzickému kontaktu s PSS 
d) Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (stoly,    
    stoličky, lavičky, dotykové plochy).  

Iné oznamy a) Osobné veci prinesené pre PSS prevezme zodpovedný   
     zamestnanec DD a DSS k ozónovaniu
 b) Prosíme o toleranciu, keďže v areáli zariadenia sa budú  
     nachádzať  aj iné návštevy ako aj ostatní relaxujúci PSS nášho  
     zariadenia s dodržiavaním 2 m vzdialenosti.

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,  v niektorých  dňoch  alebo  pre  konkrétneho  návštevníka,  ktorý  nedodržiava  podmienky
stanovené v Pláne a režime návštev. 


