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Zriaďovateľ Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10 A, 919 30 

Jaslovské Bohunice 

Oblasť pôsobnosti Ošetrovanie, opatrovanie a infraštruktúra 

Priradenie Sociálno - zdravotný úsek 
 

Východisková situácia 

Plán a režim návštev 

Pokyny pre návštevy od  17.12.2020 

Návštevy budú realizované v „Návštevnej miestnosti“ – ktorou je hlavný vstup – vrátnica v  

budove ZpS. 

Stretnutie bude bez osobného fyzického  kontaktu, prostredníctvom prenosnej komunikačnej 

techniky - mikrofón 

 

Organizácia návštev klientov od 17.12.2020 

1. Návšteva sa vopred telefonicky nahlási na sociálnom úseku na telefónnom čísle 0917 

882 202, v pracovných dňoch od 7:30 – 15:00 hod 

2. Čas návštevy bude dohodnutý podľa Plánu a rozpisu návštev 

3. Odporúčaná dĺžka  návštevy bude 30 minút, následne prebehne dezinfekcia priestoru 

4. Povolený vstup max. 3 osoby,  1 x týždenne 

 

Hygienické opatrenia 

1. Vstupujte hlavným vchodom do vstupnej miestnosti 

2. Po príchode kontaktujte službukonajúci personál zvonením 

3. Vstup bude možný len s ochrannými pomôckami (rukavice, rúško ), ktoré si prineste 

so sebou 

4. Počas celej dĺžky rozhovoru majte rúško pri komunikácii do mikrofónu 

5. Zapíšte sa do knihy návštev, prineste si vlastné pero 

6. Prinesené osobné veci označte menom a uložte vo vyznačenom priestore 

 

Ukončenie návštev: 

1. Po 30 minútach  opustite budovu, použite prenosný signalizačný náramok, ktorým 

privoláte personál 

2. Personál otvorí dvere  prostredníctvom elekronického vrátnika 

 

Počas návštev je   zapnutý germicídny žiarič 

Časové rozpätie medzi návštevami je 30 minút 

Vstup len s dobrým zdravotným stavom, chráňte personál i ostatných návštevníkov 

 

Prevádzkové opatrenia pre zamestnancov: 

1. Zamestnanci vstupujú do budovy výlučne zadným vchodom – zelená bránka 
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2. Príchod a odchod zapíšu do knihy Príchodov a odchodov, ktorá je umiestnená na okne 

pri vstupe do budovy 

3. Hodinu pred začiatkom návštev službukonajúci personál zapne germicídny žiarič.  

4. Zamkne vnútorné dvere zvnútra 

5. Podľa plánu a rozpisu návštev privezie na určenú hodinu klienta  

6. Počas návštev personál nevstupuje do „Návštevnej miestnosti“  

7. Prinesené osobné veci podliehajú žiareniu germicídnym žiaričom v dĺžke 5 hodín od 

poslednej návštevy 

8. Prinesené osobné veci  personál odovzdá klientom na druhý deň.  

 

Plán a režim návštev 

1. Návštevy budú od 17.12. 2020 do odvolania 

2. Návštevné hodiny budú  v čase od 9.00 – 15.00 hod (posledný vstup 15.00 hod) 

3. Plán a režim návštev podlieha aktuálnej epidemiologickej situácii a s ňou súvisiacimi 

opatreniami 

 

Osobné návštevy príbuzných , ktoré disponujú  negatívnym RT-PCR testom  v rámci 

prevencie pred zanesením do ZpS Bohunka  nie sú nateraz umožnené. 

Osobe, ktorá sa preukáže lekárskym potvrdením, že prekonala ochorenie COVID-19  taktiež 

nebude umožnený vstup do ZpS Bohunka. 

 

Externí dodávatelia a služby 

1. Vstupujú do budovy zadným vchodom – ADOS, lekárnik, údržba 

2. Poštu vyberá zamestnanec zo schránky cez bočný vchod 

 

Návštevy v domácom prostredí 

Návštevy neodporúčame. 

Pravidlá v domácom prostredí: 

1. Návrat do ZpS len s negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín 

2. Karanténa v izolačnej miestnosti v dĺžke trvania 5 dní, kapacita 2 osoby/ZpS 

3. Opakovaný antigénový test po uplynutí 5 dní 

4. Návrat do pôvodnej izby na šiesty deň, len v prípade negatívneho antigénového testu 

5. Klient, ktorý bude pozitívny na COVID-19, zostáva v domácej karanténe po dobu 

14 dní do pretestovania s negatívnym výsledkom 

 

 

 

1. Originál č.1: riaditeľka 

2. Originál č. 2 sociálno – zdravotný úsek - sesterňa 
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