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Plán a režim návštev klientov  

 

Uvoľňovacie opatrenia platné od 8. 6. 2020 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo Plán postupného uvoľňovania 
opatrení v oblasti sociálnych služieb na základe ktorého sa zariadenie DD a DSS Žiar nad Hronom 
rozhodlo od 08.06.2020 umožniť rodinným príslušníkom návštevu klientov pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 
 
 Návštevné hodiny v zariadení DD a DSS Žiar nad Hronom budú denne len v čase od 13,30 

hod. – 16,00 hod. 

 Na zabezpečenie minimálnej vzdialenosti medzi jednotlivými skupinami rodinných príslušníkov 
je k dispozícii: 

 v prípade priaznivého počasia - 20 stanovíšť v exteriéri,  

 v prípade nepriaznivého počasia – 11 stanovíšť vo vstupných priestoroch pre klientov 
schopných ísť na návštevu mimo svojej izby. 

 Rodinní príslušníci môžu navštíviť priamo na izbe klienta, ktorý je pripútaný na lôžko a na izbe 
je sám a klienta, ktorý je na lôžkovom oddelení. 

 Po každej návšteve sú povinní zamestnanci zariadenia všetky  dotykové povrchy 
vydezinfikovať. 

 Za účelom umožnenia návštevy čo najväčšieho počtu klientov rodinnými príslušníkmi je doba 
návštevy stanovená maximálne na 30 minút. 

 Jedného klienta môžu prísť naraz navštíviť maximálne 2 rodinní príslušníci. Deťom do 15 
rokov sa návšteva príbuzného neumožňuje. 

 Každý rodinný príslušník je povinný mať prekrytú tvár rúškom. Pri vstupe bude rodinným 
príslušníkom meraná telesná teplota, bude sa zisťovať karanténa resp. cestovateľská 
anamnéza rodinných príslušníkov. Všetkým rodinným príslušníkom bude poskytnutá 
dezinfekcia rúk.  

 Klienti si môžu prevziať tašky a balíky od rodinných príslušníkov. 

Ak sa objavia príznaky nákazy COVID-19 u návštevníka klienta kedykoľvek po dobu 14 dní po 
ukončenej návšteve, bezodkladne o tom informuje zamestnancov DD a DSS Žiar nad Hronom! 

Rodinných príslušníkov žiadame o súčinnosť pri organizovaní návštev a ohlásenie sa 
vopred, predovšetkým trvalo ležiacich klientov, na tel. č. 045/678 2918 alebo na mobil č. 
0911/150 139! 

 
V Žiari nad Hronom, 08.06.2020 
 
 
 
                                                                                       Ing. Peter Hlaváč 
                 riaditeľ DD a DSS ZH  


