
     Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 

 
Interný predpis č. 03/2020  

 

Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením 

COVID 19 od 03.06.2020 

 

 

1. Umožniť návštevy klientov (mobilných, imobilných s pomocou invalidného vozíka) 

vo vonkajších priestoroch areálu ZSS denne v čase od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 

16.00 hod. U každého klienta povolená 1 osoba na návšteve v jednom čase, t. j. naraz 

najviac 4 osoby na návšteve v ZSS za týchto podmienok: 

- Určené vonkajšie priestory (chránené pred poveternostnými vplyvmi)  

      altánok (možnosť navštíviť 2 klientov) 

      priestor pod terasou napravo od vstupnej brány (možnosť navštíviť 1 klienta) 

      vonkajšia terasa pred spoločenskou miestnosťou (možnosť navštíviť 1  klienta) 

      Ak sú priestory obsadené, ďalšie návštevy počkajú do ukončenia predchádzajúcej 

      návštevy 

- Trvanie návštevy  - do 60 minút 

- Hygienické opatrenia pre návštevu- dezinfekcia rúk, meranie teploty, rúško 

- Hygienické opatrenia pre klienta – dezinfekcia rúk, rúško 

- Evidencia návštev – meno, čas príchodu, vyhlásenie o cestovateľskej anamnéze 

a karanténe zabezpečí zamestnanec recepcie alebo určený pracovník 

- Odporúčania – nenosiť zásoby jedla (iba ovocie, nápoje), možnosť doniesť hygienické 

a dezinfekčné pomôcky (rukavice, dezinfekčné prípravky pre potreby zamestnancov), 

realizovať návštevu maximálne 2x do týždňa, dodržiavať pokyny službukonajúceho 

personálu 

T: od 03.06.2020 do odvolania  

 

2. Umožniť mobilným klientom krátkodobé opustenie areálu ZSS – park, krátka 

prechádzka po okolí mimo priestorov s vysokou koncentráciou osôb (pošta, obchody, 

banky) za týchto podmienok: 

- Trvanie prechádzky – do 60 minút, evidencia odchodu na recepcii 

- Hygienické opatrenia – rúško, po návrate dezinfekcia rúk 

T: od 03.06.2020 do odvolania 

 

3. Umožniť klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných záležitostí, 

ktoré vyžadujú ich účasť za týchto podmienok: 

- Hygienické opatrenia – rúško, po návrate dezinfekcia rúk, v prípade potreby sprievod 

zamestnanca ZSS 

T: od 03.06.2020 do odvolania 

 

4. Zabezpečenie externých služieb klientom (pedikér, holič, kaderník) za prísnych 

hygienických podmienok – dezinfekcia, rúška, rukavice, použitie germicídu po 

ukončení úkonov 

T: od 03.06.2020        

 

   

 Fiľakovo 03.06.2020    Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.    


