
Plán uvoľňovania opatrení v „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce od 01. 06. 2021 

 

A Umožnenie 
návštev pre 
všetkých PSS  od  
01. 06. 2021 
 
 

Podmienky : 
- Ohlasovanie návštev vopred : 
- minimálne 24 hod. vopred, 
- v pracovné dni od 07,30 hod. do 15,00 hod. tel. kontakt p. Mgr. 

Stolárová Erika, alebo p. Mgr. Mináriková Alica, 
tel.038/5318128 (evidencia ohlasovania návštev) 

- prednosť majú ohlásené návštevy 
- Kontaktná osoba pre návštevy : 
- zvonček 3. odd. pri vchodovej bráne – službukonajúci personál   
- Miesto konania návštev :  
- v prípade priaznivého počasia v exteriéri – park –  (lavičky) 
- v prípade nepriaznivého počasia v interiéri – návštevná 

miestnosť (vedľa izolačnej miestnosti)  
❖ po ukončení návštevy – vetranie priestoru, dezinfekcia 

(najmä kľučiek, pomôcok, malých plôch – stôl, 
stoličky...) 

-  pre PSS  na lôžku 
- v izbe PSS 

❖ po ukončení návštevy – vetranie priestoru, dezinfekcia 
(najmä kľučiek, pomôcok, malých plôch – stôl, 
stoličky...) 

 
- Dĺžka návštevy odporúčame : 
- dĺžka trvania návštevy do  2 hodín 
- Počet návštevníkov u jedného PSS odporúčame: 
- maximálne 2 osoby žijúce v spoločnej domácnosti  
- Vstupná kontrola : 
- dezinfekcia rúk, 
- návštevy pri vstupe sa preukazujú : 

 

• monitoring (zelená farba) negatívnym antigénovým 
testom alebo PCR testom alebo potvrdením 
o kompletnom zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia 
COVID – 19 za posledných 180 dní, pokiaľ  nespĺňajú 
uvedené, antigénový test urobíme v ZSS (bezplatne) 
 

- monitoring  príznaky respiračného ochorenia – zvýšená teplota, 
kašeľ, sekrécia z nosa..., 

- zaväzuje sa dodržiavať plán a režim návštev, 
- vypísanie Čestného prehlásenia, 
- zodpovedná službukonajúca sestra/praktická sestra. 
- Podmienky pre návštevníkov : 
- návšteva dodržuje všeobecné zásady  R-O-R   

 
 
 



- Podmienky pre PSS : 
- PSS odchádzajúci s návštevou musí mať rúško,  (dohľad 

službukonajúca sanitárka/opatrovateľka) 
- Po ukončení návštevy : 
-  PSS si dezinfikuje ruky, 
- prinesené potraviny (v originálnom balení) a osobné veci sú 

štandardným spôsobom dezinfikované.    

 Meranie teploty  • Podmienky pre PSS 
- meranie teploty 2-krát (ráno, večer) a sledovanie príznakov 

respiračného ochorenia. 

 Pobyt PSS mimo 
ZSS – krátky 
pobyt mimo ZSS 

• dodržiavanie štandardných hygienických opatrení (R-O-R). 

 

B Pobyt PSS mimo 
ZSS v sprievode 
návštevy od 15. 06. 
2021 

Podmienky :  

• Ohlasovanie pobytu PSS mimo zariadenia vopred : 
- minimálne 24 hodín vopred, 
- v pracovné dni od 07,30 hod. do 15,00 hod. tel. kontakt p.  Mgr. 

Stolárová Erika, alebo p. Mgr. Mináriková Alica, tel.038/5318128 
(evidencia ohlasovania návštev). 

•  Vstupná kontrola  návštevy: 
- dezinfekcia rúk, 
- návštevy pri vstupe sa preukazujú negatívnym testom PCR 

alebo antigénovým testom pokiaľ nemajú potvrdenie 
o kompletnom zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-
19 za posledných 180 dní, pokiaľ  nespĺňajú uvedené, 
antigénový test urobíme v ZSS (bezplatne) 

- monitoring  príznaky respiračného ochorenia – zvýšená teplota, 
kašeľ, sekrécia z nosa..., 

- zaväzuje sa dodržiavať plán a režim návštev, 
- vypísanie Čestného prehlásenia,  
- zodpovedná službukonajúca sestra/praktická sestra. 

• Podmienky pre PSS : 
- PSS odchádzajúci s návštevou musí mať rúško (dohľad 

službukonajúca sanitárka/opatrovateľka). 

• Po ukončení návštevy : 
-  PSS si dezinfikuje ruky, 
- prinesené potraviny (v originálnom balení) a osobné vecí sú 

štandardným spôsobom dezinfikované. 
 Pobyt PSS mimo 

ZSS do domáceho 
prostredia od 15. 
06. 2021 

Podmienky :  

• Ohlasovanie pobytu PSS mimo zariadenia vopred : 
- minimálne 3 dni vopred, 
- v pracovné dni od 07,30 hod. do 15,30 hod. tel. kontakt p. Bc. 

Milatová, p. Bc. Košťálová (tel.038/5318473). 
 

• Vstupná kontrola  príbuzného/opatrovníka : 
- dezinfekcia rúk, 
- návštevy sa pri vstupe preukazujú negatívnym testom PCR 

alebo antigénovým testom pokiaľ nemajú potvrdenie 



o kompletnom zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-
19 za posledných 180 dní, pokiaľ  nespĺňajú uvedené, 
antigénový test urobíme v ZSS (bezplatne) 

- monitoring príznaky respiračného ochorenia – zvýšená teplota, 
kašeľ, sekrécia z nosa..., 

- vypísanie Čestného prehlásenia, 
- zodpovedná službukonajúca sestra/praktická sestra. 

 

• Podmienky pre PSS : 
- PSS odchádzajúci do domáceho prostredia musí mať rúško, 

(dohľad službukonajúca sanitárka/opatrovateľka). 
 
. 

 

* Poznámka:  

Právo zmeny vyhradené vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.  

*Aktualizácia k 29.07.2021 

 

 

Vypracovali: 

PhDr. Vlasta Bezáková, vedúca ošetrovateľského oddelenia 

Mgr. Dagmar Matušíková, vedúca OPA a OSRaRPZ  


