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Domov sociálnych služieb
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pre deti a dospelých

Pravidlá režimu návštev v zariadení podporovaného bývania (ZPB)
Priestor na návštevy
Návštevy v interiéri sú povolené na izbe klienta
– so súhlasom spolubývajúceho klienta, ak klient
izbu neobýva samostatne.
Návštevy v exteriéri sú povolené v záhrade
pod prístreškom, v prípade vhodného počasia aj
v inej zvolenej časti záhrady, napr. pri ohnisku
alebo na lavičke.
Preferuje sa návšteva v exteriéri, ak to
zdravotný stav klienta umožní.
Dĺžka návštevy

max. 30 minút; odporúča sa 15 min. (nízky čas
expozície)

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa
Ohlasovanie návštev vopred

max. 2 osoby; v interiéri 1 osoba
Návšteve sa odporúča ohlásiť vopred, odporúča
sa 24 hodín.
Uprednostňuje sa ohlásená návšteva (okrem
mimoriadnych udalostí, napr. ochorenie klienta)

Kontaktná osoba pre návštevy

Návšteva je povinná kontaktovať koordinátora
zariadenia podporovaného bývania, ktorá
návštevu oznámi službukonajúcemu personálu.

Návštevné hodiny

V pracovných dňoch, od 15,00 hod. do 18,00
hod.
V dňoch pracovného odpočinku, od 14,00 hod.
do 19,00 hod.

Informovanie príbuzných o možnosti návštev
a Pláne a režime návštev

Informácia je zverejnená na www.kampino.sk.

Pravidlá priebehu návštev v ZPB
Oznámenie návštevy
Vstupná kontrola

Odporúčame návštevu ohlásiť vopred – telefonicky,
mailom
Povinnosť nvštevy:
- Preukázať sa potvrdením o neg. výsledku
Covid-19 testu (anigénový nie staršie ako 48
hodín alebo PCR nie staršie ako 72 hodín);
možnosť testovať sa v zariadení. Neplatí pre
preukázaní sa potvrdením o kompletnom

zaočkovaní alebo o prekonnaní Covid-19 nie
starším ako 180 dní.
- dezinfikovať si ruky prípravkom na to určeným a
umiestneným na mieste návštevy
- vstúpiť s prekrytými dýchacími cestami.
- súhlas s Návštevným poriadkom - viď ČESTNÉ
PREHLÁSENIE
Miesto pre návštevy
Podmienky pre návštevníkov

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch
na to určených – viď “priestor na návštevy”
Návšteva sa preukazuje neg. testom podľa NTSSARS Covid-2 pri vstupe ak nemá potvrdenie o
kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní
COVID-19 podľa platných vínimiek
Návšteva je povinná používať po celý čas rúško,
šál, prípadne šatku na prekytie dýchacích ciest.
Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy
v interiéri povolené.
Dotyky a objatia počas návštevy nie sú povolené
a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť
dodržaná

Po ukončení návštevy

Po každej návšteve musí byť priestor
dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky,
dotykové plochy) prostriedkami určenými na
dezinfekciu plôch; dezinfekcia prebieha medzi
návštevami bez ich prítomnosti, resp. po ukončení
poslednej návštevy

Za koordinátiu návštevy podľa týchto
pravidiel zodpovedá

Koordinátorka ZPB

Za priebeh návštevy podľa týchto
pravidiel zodpovedá

Službukonajúci personál

Návšteva ja povinná vyplniť:
- Čestné prehlásenie pre návštevu v ZPB
- Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu rizika sociálnej izolácie
Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok riaditeľ DSS
KAMPINO je oprávnený návštevy opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre
konkrétneho návštevníka zrušiť alebo obmedziť, ak nie sú dodržané podmienky stanovené v Pláne
a režime návštev.
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Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu rizika
sociálnej izolácie

Meno a priezvisko klienta, u ktorého je nahlásená návšteva:
...............................................................................................
Návštevný priestor:
- izba klienta*

- záhrada*

Meno a priezvisko návštevníka:
Kontakt na návštevníka (mail/tel. číslo):
Návštevník predložil doklad o negatívnom teste PCR/antigénovom teste*
zo dňa:
Návštevník požiadal o vykonanie antigénového testu: áno – nie*
Dátum a čas uskutočnenej návštevy:
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal kontrolu dokladu:
......................................................
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal testovanie:
......................................................
Stručný popis priebehu návštevy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

*podčiarknuť

