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

 
Interný predpis č. 04 /2022  

 

Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych 

služieb  s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19  

od 01.08.2022  

 

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

vo vonkajších priestoroch areálu ZSS denne v čase od 10.00 do 17.00 hod. za týchto 

podmienok: 

- Určené vonkajšie priestory (chránené pred poveternostnými vplyvmi)  

      altánok  

      priestor pod terasou napravo od vstupnej brány  

      vonkajšia terasa pred spoločenskou miestnosťou  

      nádvorie budovy 

  -     Odporučené trvanie návštevy  - do 30 minút 

- Hygienické opatrenia pre návštevu- dezinfekcia rúk, respirátor 

- Hygienické opatrenia pre klienta – dezinfekcia rúk, respirátor (ak je možné) 

- Evidencia návštev – meno, čas príchodu zabezpečí zamestnanec recepcie alebo určený 

pracovník 

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

a dezinfekčné pomôcky (rukavice, dezinfekčné prípravky pre potreby klientov a 

zamestnancov),  dodržiavať pokyny službukonajúceho personálu 

 

1.1 Návštevy klientov pripútaných na lôžko na izbe - umožniť návštevy v stredu, 

piatok a nedeľu maximálne dvoch príbuzných naraz v čase od 10.00 do 12.00 hod, 

a od 14.00 do 17.00 hod. po 15 minút za tých istých podmienok, aké sú uvedené 

v bode 1. Po ukončení návštevy vykonať dezinfekciu izby (stôl, stoličky, kľučky, 

priestory).  

 

2. Umožniť mobilným klientom denne prechádzky v areáli ZSS, v blízkom parku a okolí. 

Túto zásadu uplatňovať aj v prípade mobilného a imobilného klienta na vozíku pri 

prechádzke s príbuzným, návštevou: 

- Trvanie prechádzky – do 60 minút 

- Hygienické opatrenia – rúško, po návrate dezinfekcia rúk 

 

2.1 Zabezpečiť denne pri priaznivom počasí klientom, ktorým to umožňuje zdravotný stav 

(imobilní s pomocou vozíka), pobyt na čerstvom vzduchu – terasa na I. nadzemnom 

podlaží, nádvorie zariadenia, altánok.  

 

3. Umožniť klientom absolvovať odborné lekárske vyšetrenia za týchto podmienok: 

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

sprievod zamestnanca ZSS, do 5 dní testovanie Ag testom 

 

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

prísnych hygienických podmienok – antigénový test na COVID (ako v bode 1), 

dezinfekcia, respirátor, rukavice, použitie germicídu po ukončení úkonov 

 

5. Zodpovednosť zamestnancov 



Opatrenia na dezinfekciu, evidencia návštev, kontrola plnenia podmienok návštev – 

správca, zamestnanci recepcie 

Komunikácia s klientmi – riaditeľka, sociálni pracovníci, hlavná sestra, zamestnanci 

zdravotného úseku 

Komunikácia s príbuznými – riaditeľka, sociálni pracovníci, hlavná sestra, zamestnanci 

zdravotného úseku, pracovníci recepcie 

Zabezpečenie pobytu klientov na čerstvom vzduchu – hlavná sestra, zamestnanci 

zdravotného úseku, sociálni pracovníci  

 

6. Opatrenia môžu byť zmenené (uvoľnené, sprísnené) v súvislosti s vydanými 

opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika, nariadeniami vlády SR 

a v prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie v zariadení sociálnych služieb.   

 

 

 

  

    

 Fiľakovo 01.08.2022                                 Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.    

 


