
ORGANIZÁCIA NÁVŠTEV OD 7.5.2021  
 

 
Vedenie Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves oznamuje prijímateľom 
sociálnych služieb, ich rodinným príslušníkom  a ich blízkym osobám, že od 7.5.2021 budú 
návštevy v zariadení prebiehať nasledovne: 
 
NÁVŠTEVY PRE MOBILNÝCH KLIENTOV 
 
Budú prebiehať vo vonkajšom prostredí zariadenia – v altánkoch a na lavičkách v záhrade 
pondelok až nedeľu v čase od 13,15 hod. do 19,00 hod. Mimo tohto času sú povolené 
návštevy pri bráne zariadenia pri rešpektovaní vyznačeného odstupu a použitia prekrytia 
horných ciest dýchacích klienta a návštevy.  
 
Návštevu je potrebné vopred nahlásiť na tel. čísle: +421 53 4461266 
       +421 53 4177 211 
       +421 908 972 671  
 
 NÁVŠTEVY PRE IMOBILNÝCH KLIENTOV 
 
Návštevy budú na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických 
požiadaviek. Budú prebiehať stredu, piatok a sobotu v čase od 13,45 hod. do 14,05 hod. 
 
Návštevu je potrebné vopred nahlásiť na tel. čísle: +421 53 4461266 
       +421 53 4177 211 
       +421 908 972 671  
 
NÁVŠTEVY PRE ČIASTOČNE IMOBILNÝCH KLIENTOV 
 
Budú prebiehať prednostne vo vonkajšom prostredí zariadenia – v altánkoch a na lavičkách 
v záhrade utorok až piatok v čase od 13,15 hod. do 15,15 hod. 
Návštevy pre čiastočne imobilných klientov budú prebiehať okrem vonkajších priestorov aj 
v návštevnej miestnosti utorok až piatok v dopoludňajších hodinách v čase od 8,30 hod. do 
10,10 hod. 
 
Návštevu je potrebné vopred nahlásiť na tel. čísle: +421 53 4461266 
       +421 53 4177 211 
       +421 908 972 671  
 
. 
NÁVŠTEVY PRE KLIENTOV SO ŠPECIÁLNYM REŽIMOM (izby č.111 až 122) 
 
Budú prebiehať prednostne vo vonkajšom prostredí zariadenia – v altánku na 1.oddelení  
utorok až sobotu v čase od 13,15 hod. do 15,15 hod.  
Návštevu je potrebné vopred nahlásiť na tel. čísle: +421 948 923 675 
         
Pri návštevách je potrebné dodržať nasledovné pravidlá: 
 
 



1. Maximálna dĺžka návštevy je 30 minút vo vonkajších priestoroch a 20 minút vo 
vnútorných priestoroch, maximálny počet návštevníkov na jedného klienta sú 2 
návštevníci, pričom deťom do 15 rokov je vstup zakázaný. 

2. Do zariadenia môže vstúpiť  
 

� osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu 
alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 7 dní  

� osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má jeho prekonaní doklad nie 
starší ako 180 dní  

� osoba zaočkovaná: 
• druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna)  proti 

ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní 
• prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 

(Astra/Zeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne 
• prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti 

uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná 
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 

 
3. Ak takéto potvrdenie návštevníci nepredložia, nebude im umožnený vstup do 

zariadenia. 
4. Návštevníkovi bude zmeraná teplota,  ak bude teplota návštevníka nad 37 stupňov C , 

nebude mu umožnený vstup do zariadenia.  
5. Návštevník a klient sú povinní chrániť si horné cesty dýchacie respirátorom FFP2. 
6. Návštevník si pri vchode vydezinfikuje ruky, vypíše čestné prehlásenie 

o bezinfekčnosti (k nahliadnutiu nižšie príloha č.1) a vyplní potrebné kontaktné údaje 
v evidencii návštev. 

 

KOMUNIKÁCIA  S KLIENTMI 
 

 
Komunikácia s Vašimi blízkymi je možná aj prostredníctvom telefónu a aplikácii v dňoch 
pondelok až piatok v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. pri dodržaní nasledovných pravidiel: 

1. Komunikáciu je potrebné vopred ohlásiť na tel. číslach: 
1. oddelenie  +421 948 923 675, +421 918 116 111 
2. oddelenie  +421 948 963 151 
3. oddelenie   +421 948 926 242 
4. oddelenie  +421 948 430 168 
.  

2. Vzhľadom na uspokojenie všetkých klientov zariadenia je takáto komunikácia možná 
1 x týždenne. 

3. Komunikácia prostredníctvom mobilného telefónu je možná na týchto telefónnych 
číslach: 
1. oddelenie  +421 948 923 675, +421 918 116 111 
2. oddelenie  +421 948 963 151 
3. oddelenie   +421 948 926 242 
4. oddelenie  +421 948 430 168 
 



Komunikácia prostredníctvom aplikácie WhatsApp a Viber  je možná na týchto 
telefónnych číslach: 
1. oddelenie  +421 948 923 675, +421 918 116 111 
2. oddelenie  +421 948 963 151 
3. oddelenie   +421 948 926 242 
4. oddelenie  +421 948 430 168 
 
Ďalej je možná komunikácia cez aplikáciu Skype (ddsnv) a Messenger (Domov 
Dôchodcov SnV). 

 
 

POBYT KLIENTOV MIMO 
ZARIADENIA  

 
Po pobyte klienta v ústavnom zariadení (napr. hospitalizácia, kúpele ) resp. 

v domácom prostredí je klient izolovaný najmenej 8 dní a následne testovaný na ochorenie 
COVID-19. Počas tejto doby je sledovaný jeho klinický stav. Návštevy sú zakázané 
s výnimkou paliatívnych alebo umierajúcich klientov a klientov po 14 dni ukončenom 
očkovaní resp. prekonaní ochorenia počas 180 dní. 

Pri krátkom opustení zariadenia ( napr úradné inštitúcie) je sledovaný klinický stav 
klienta  (príznaky infekčného ochorenia ) podľa štandardných postupov . 
. 

 
 
 
         Ing. Štefan Šiška 
              riaditeľ v.r. 

 
 
 
 
Príloha č.1 – čestné prehlásenie 
 
Návštevník svojím podpisom čestne vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie 
posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia ( napr. nádcha, chrípka, kašeľ, 
sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a nežije v domácnosti s osobou chorou na 
COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, ani nebol s takouto osobou v kontakte, 
a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe 
v súvislosti s týmto ochorením, a zároveň v tomto období nevycestoval do krajiny s vysokým 
rizikom šírenia ochorenia COVID-19. 
Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by sa 
dopustil priestupku podľa §56 zákona č.355/2.007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 


