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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 

Ev. číslo  2 /2021  

Plán a režim návštev od 19.4.2021 

I. Fáza uvoľňovania opatrení v sociálnych službách platná od 19.4.2021 

A. Umožnenie návštev príbuzných prijímateľov 

1. Oboznámenie a informovanie rodinných príslušníkov s procesom uvoľňovania. 

Oznámenie sa vykoná mejlom resp. telefonicky. 

2. Oboznámenie klientov s procesom uvoľňovania v rámci porady s riaditeľkou ZpS 

Bohunka dňa 16.4.2021 

3. Záujemca sa nahlási na návštevu na sociálnom úseku minimálne deň vopred 

v  pracovných dňoch v čase od 10.00 – 12.00  13.00-15.00 hod. na telefónnom čísle 

0917 882 202 

4. Povolený počet návštev v jednom pracovnom dni je maximálne 8 návštev 

5. Návšteva je povolená len v exteriéri ZpS   pondelok – piatok v čase od 10.00 – 12.00 

a od 13.00-15.00 hod. 

6. Prijímateľ môže mať jednu návštevu týždenne 

7. Príchod návštev do ZpS: 

➢ Povolený počet osôb je max 2 osoby,  nad 15 rokov 

➢ Návštevy sa vykonajú len za priaznivého počasia 

➢ Dĺžka trvania návštevy je max 30 minút 

➢ Vstup cez zadný vchod – elektrická brána 

➢ Vstupné meranie teploty 

➢ Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti 

➢ Príbuzný sa podpíše do knihy návštev, uvedenie telefónneho čísla 

➢ Poverený pracovník  usmerní príbuzného v ktorých  priestoroch parku sa bude 

návšteva vykonávať 

➢ Povolený je odstup na 2 metre, bez osobného fyzického kontaktu 

➢  

8. Prijímateľ sociálnej služby používa počas návštevy respirátor FFP2 

9. Návšteva 

a) Pri vstupe sa preukáže   Antigénovým testom, prípadne PCR testom nie starším 

ako 48 hodín, alebo očkovacím preukazom(podanie druhej vakcíny viac ako 14 

dní) 
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b) Platným 7 dňovým  testom sa preukazuje aj príbuzný, ktorý je očkovaný prvou 

dávkou vakcíny 

c) Vstupuje do exteriéru výlučne s respirátorom FFP2 a jednorazovými 

rukavicami 

10. Návšteva rešpektuje pokyny pracovníka. V prípade porušenia pokynov pracovníka 

bude návšteva ukončená. 

11. Prinesené osobné veci odovzdá príbuzný pred začiatkom návštevy v hlavnom 

vstupnom vchode, kde budú podliehať vyžiareniu germicídnym žiaričom. Do 

exteriéru nie je dovolené nosiť osobné veci. 

12. Návšteva opustí  po uplynutí vopred stanoveného času areál ZpS.  

13. Následne prebehne dezinfekcia stoličiek a kľučky na bráne. 

14. Klient po ukončení návštevy si neodkladne  vydezinfikuje ruky dezinfekčným 

prostriedkom.  

15. Použitý respirátor sa zavesí v miestnosti a vyžiari germicídnym žiaričom. 

 

B. Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenie a vybavovanie úradných 

záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť 

1. Lekárske vyšetrenie  

➢ Klient absolvuje vyšetrenia len v nevyhnutnom prípade 

➢ Vyšetrenie absolvuje so sprievodom pracovníka ZpS 

➢ Počas vyšetrenia používa respirátor  

➢ Po príchode do ZpS sa klientovi a pracovníkovi zmeria telesná teplota, vykoná 

dezinfekcia rúk  

➢ Prijímateľ po hospitalizácii, ktorý je zaočkovaný dvomi dávkami vakcíny, bude 

umiestnený na izoláciu v trvaní 4 kalendárnych dní, následne ho otestuje 

zdravotnícky personál a vracia sa na svoju izbu 

2. Úradné záležitosti  

➢ Môžu sa vykonať len tie, ktoré neznesú odklad 

➢ Matrikár, notár smie vstúpiť do exteriéru ZpS s dodržaním bezpečnostných 

preventívnych hygienicko-epidemiologických opatrení 

3. Krátkodobé opustenie priestorov ZpS počas dňa 

➢ Max rozsah do 60 minút 

➢ Pobyt v  skupinkách do 5 klientov 

➢ Pobyt len v sprievode zamestnanca ZpS 

➢ Vyhnutím sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (obchody, 

pošta, kostol) 
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1. Originál č.1: riaditeľka 

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

 


